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CRITERIS D’AVALUACIÓ - PROVES LLIURES

CICLE: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES CURS 2020/2021

MÒDUL:  Seguretat informàtica

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

A les dues proves s'avaluaran competències i continguts seguint els següents criteris d’avaluació:

1. Aplica mesures de seguretat passiva en sistemes informàtics descrivint característiques d'entorns
i relacionant-les amb les seves necessitats.

Criteris d'avaluació:

a) S'ha valorat la importància de mantenir la informació segura.

b) S'han descrit les diferències entre seguretat física i lògica. c) S'han definit les característiques de la
ubicació física i condicions ambientals dels equips i servidors. d) S'ha identificat la necessitat de
protegir físicament els sistemes informàtics. e) S'ha verificat el funcionament dels sistemes
d'alimentació ininterrompuda. f) S'han seleccionat els punts d'aplicació dels sistemes d'alimentació
ininterrompuda. g) S'han esquematitzat les característiques d'una política de seguretat basada en
llistes de control d'accés. h) S'ha valorat la importància d'establir una política de contrasenyes. i) S'han
valorat els avantatges que suposa la utilització de sistemes biomètrics.

2. Gestiona dispositius d'emmagatzematge descrivint els procediments efectuats i aplicant
tècniques per a assegurar la integritat de la informació.

Criteris d'avaluació:

a) S'ha interpretat la documentació tècnica relativa a la política d'emmagatzematge.

b) S'han tingut en compte factors inherents a l'emmagatzematge de la informació (rendiment,
disponibilitat, accessibilitat, entre altres). c) S'han classificat i enumerat els principals mètodes
d'emmagatzematge inclosos els sistemes d'emmagatzematge en xarxa. d) S'han descrit les tecnologies
d'emmagatzematge redundant i distribuït. e) S'han seleccionat estratègies per a la realització de còpies
de seguretat. f) S'ha tingut en compte la freqüència i l'esquema de rotació. g) S'han realitzat còpies de
seguretat amb diferents estratègies. h) S'han identificat les característiques dels mitjans
d'emmagatzematge remots i extraïbles. i) S'han utilitzat mitjans d'emmagatzematge remots i extraïbles.
j) S'han creat i restaurat imatges de suport de sistemes en funcionament.

3. Aplica mecanismes de seguretat activa descrivint les seves característiques i relacionant-les amb
les necessitats d'ús del sistema informàtic.

Criteris d'avaluació:

a) S'han seguit plans de contingència per a actuar davant fallades de seguretat.

b) S'han classificat els principals tipus de programari maliciós. c) S'han realitzat actualitzacions
periòdiques dels sistemes per a corregir possibles vulnerabilitats. d) S'ha verificat l'origen i l'autenticitat
de les aplicacions que s'instal·len en els sistemes. e) S'han instal·lat, provat i actualitzat aplicacions
específiques per a la detecció i eliminació de programari maliciós. f) S'han aplicat tècniques de
recuperació de dades.

4. Assegura la privacitat de la informació transmesa en xarxes informàtiques descrivint
vulnerabilitats i instal·lant programari específic.
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Criteris d'avaluació:

a) S'ha identificat la necessitat d'inventariar i controlar els serveis de xarxa.

b) S'ha contrastat la incidència de les tècniques d'enginyeria social en els fraus informàtics i robatoris
d'informació. c) S'ha deduït la importància de minimitzar el volum de trànsit generat per la publicitat i el
correu no desitjat. d) S'han aplicat mesures per a evitar el monitoratge de xarxes cablejades. e) S'han
classificat i valorat les propietats de seguretat dels protocols usats en xarxes sense fils. f) S'han descrit
sistemes d'identificació com la signatura electrònica, certificat digital, entre altres. g) S'han utilitzat
sistemes d'identificació com la signatura electrònica, certificat digital, entre altres. h) S'ha instal·lat i
configurat un tallafocs en un equip o servidor.

5. Reconeix la legislació i normativa sobre seguretat i protecció de dades analitzant les repercussions
del seu incompliment.

Criteris d'avaluació:

a) S'ha descrit la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

b) S'ha determinat la necessitat de controlar l'accés a la informació personal emmagatzemada. c)
S'han identificat les figures legals que intervenen en el tractament i manteniment dels fitxers de dades.
d) S'ha contrastat l'obligació de posar a la disposició de les persones les dades personals que els
concerneixen. e) S'ha descrit la legislació actual sobre els serveis de la societat de la informació i
comerç electrònic. f) S'han contrastat les normes sobre gestió de seguretat de la informació.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

L'avaluació es durà a terme mitjançant un examen teòric (2 hores de durada) puntuat d'0 a 10 que
suposarà el 50% de la nota final i un examen pràctic (4 hores de durada) puntuat d'0 a 10 que suposarà
l'altre 50% de la nota final.

MÒDUL: Serveis en Xarxa

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

A les dues proves s'avaluaran competències i continguts seguint els següents criteris d’avaluació:

1. Instal·la serveis de configuració dinàmica, descrivint les seves característiques i aplicacions.

Criteris d'avaluació:

a) S'ha reconegut el funcionament dels mecanismes automatitzats de configuració dels paràmetres de
xarxa.

b) S'han identificat els avantatges que proporcionen. c) S'han il·lustrat els procediments i pautes que
intervenen en una sol·licitud de configuració dels paràmetres de xarxa. d) S'ha instal·lat un servei de
configuració dinàmica dels paràmetres de xarxa. e) S'ha preparat el servei per a assignar la
configuració bàsica als sistemes d'una xarxa local. f) S'han realitzat assignacions dinàmiques i
estàtiques. g) S'han integrat en el servei opcions addicionals de configuració. h) S'ha verificant la
correcta assignació dels paràmetres.
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2. Instal·la serveis de resolució de noms, descrivint les seves característiques i aplicacions.

Criteris d'avaluació:

a) S'han identificat i descrit escenaris en els quals sorgeix la necessitat d'un servei de resolució de noms.

b) S'han classificat els principals mecanismes de resolució de noms. c) S'ha descrit l'estructura,
nomenclatura i funcionalitat dels sistemes de noms jeràrquics. d) S'ha instal·lat un servei jeràrquic de
resolució de noms. e) S'ha preparat el servei per a emmagatzemar les respostes procedents de
servidors de xarxes públiques i servir-les als equips de la xarxa local. f) S'han afegit registres de noms
corresponents a una zona nova, amb opcions relatives a servidors de correu i àlies. g) S'ha treballat en
grup per a realitzar transferències de zona entre dues o més servidors. h) S'ha comprovat el
funcionament correcte del servidor.

3. Instal·la serveis de transferència de fitxers, descrivint les seves característiques i aplicacions.

Criteris d'avaluació:

a) S'ha establert la utilitat i manera d'operació del servei de transferència de fitxers.

b) S'ha instal·lat un servei de transferència de fitxers. c) S'han creat usuaris i grups per a accés remot al
servidor. d) S'ha configurat l'accés anònim. e) S'han establert límits en les diferents maneres d'accés. f)
S'ha comprovat l'accés al servidor, tant en manera activa com en manera passiva. g) S'han realitzat
proves amb clients en línia de comandos i en manera gràfica.

4. Gestiona servidors de correu electrònic identificant requeriments d'utilització i aplicant criteris de
configuració.

Criteris d'avaluació:

a) S'han descrit els diferents protocols que intervenen en l'enviament i recollida del correu electrònic.

b) S'ha instal·lat un servidor de correu electrònic. c) S'han creat comptes d'usuari i verificat l'accés
d'aquestes. d) S'han definit àlies per als comptes de correu. e) S'han aplicat mètodes per a impedir usos
indeguts del servidor de correu electrònic. f) S'han instal·lat serveis per a permetre la recollida remota
del correu existent en les bústies d'usuari. g) S'han usat clients de correu electrònic per a enviar i rebre
correu.

5. Gestiona servidors web identificant requeriments d'utilització i aplicant criteris de configuració.

Criteris d'avaluació:

a) S'han descrit els fonaments i protocols en els quals es basa el funcionament d'un servidor web.

b) S'ha instal·lat un servidor web. c) S'han creat llocs virtuals. d) S'han verificat les possibilitats existents
per a discriminar el lloc destino del trànsit entrant al servidor. e) S'ha configurat la seguretat del
servidor. f) S'ha comprovant l'accés dels usuaris al servidor. g) S'ha diferenciat i provat l'execució de
codi en el servidor i en el client. h) S'han instal·lat mòduls sobre el servidor. i) S'han establert
mecanismes per a assegurar les comunicacions entre el client i el servidor.

6. Gestiona mètodes d'accés remot descrivint les seves característiques i instal·lant els serveis
corresponents.

Criteris d'avaluació:

a) S'han descrit mètodes d'accés i administració remota de sistemes.

b) S'ha instal·lat un servei d'accés remot en línia de comandos. c) S'ha instal·lat un servei d'accés remot
en manera gràfica. d) S'ha comprovat el funcionament de tots dos mètodes. e) S'han identificat els
principals avantatges i deficiències de cadascun. f) S'han realitzat proves d'accés remot entre sistemes
de diferent naturalesa. g) S'han realitzat proves d'administració remota entre sistemes de diferent
naturalesa.
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7. Desplega xarxes sense fils segures justificant la configuració triada i descrivint els procediments
d'implantació.

Criteris d'avaluació:

a) S'ha instal·lat un punt d'accés sense fil dins d'una xarxa local.

b) S'han reconegut els protocols, maneres de funcionament i principals paràmetres de configuració del
punt d'accés. c) S'ha seleccionat la configuració més idònia sobre diferents escenaris de prova. d) S'ha
establert un mecanisme adequat de seguretat per a les comunicacions sense fils. e) S'han usat
diversos tipus de dispositius i adaptadors sense fils per a comprovar la cobertura. f) S'ha instal·lat un
encaminador sense fil amb connexió a xarxa pública i serveis sense fils de xarxa local. g) S'ha configurat
i provat el encaminador des dels ordinadors de la xarxa local.

8. Estableix l'accés des de xarxes locals a xarxes públiques identificant possibles escenaris i aplicant
programari específic.

Criteris d'avaluació:

a) S'ha instal·lat i configurat el maquinari d'un sistema amb accés a una xarxa privada local i a una
xarxa pública.

b) S'ha instal·lat una aplicació que actuï de passarel·la entre la xarxa privada local i la xarxa pública.

c) S'han reconegut i diferenciat les principals característiques i possibilitats de l'aplicació seleccionada.

d) S'han configurat els sistemes de la xarxa privada local per a accedir a la xarxa pública a través de la
passarel·la.

e) S'han establert els procediments de control d'accés per a assegurar el trànsit que es transmet a
través de la passarel·la.

f) S'han implementat mecanismes per a accelerar les comunicacions entre la xarxa privada local i la
pública.

g) S'han identificat els possibles escenaris d'aplicació d'aquesta mena de mecanismes.

h) S'ha establert un mecanisme que permeti reexpedir trànsit de xarxa entre dues o més interfícies d'un
mateix sistema.

i) S'ha comprovat l'accés a una xarxa determinada des dels sistemes connectats a una altra xarxa
diferent.

j) S'ha implantat i verificat la configuració per a accedir des d'una xarxa pública a un servei localitzat en
una màquina d'una xarxa privada local.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

L'avaluació es durà a terme mitjançant un examen teòric (2 hores de durada) puntuat d'0 a 10 que
suposarà el 50% de la nota final i un examen pràctic (4 hores de durada) puntuat d'0 a 10 que suposarà
l'altre 50% de la nota final.

MÒDUL: Sistemes operatius en xarxa
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CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Instal·lació dels sistemes operatius en xarxa

1.            S’ha realitzat l’estudi de compatibilitat del sistema informàtic.

2.            S’han diferenciat els tipus  d’instal·lació.

3.            S’ha planificat i realitzat la partició del disc del servidor.

4.            S’ha seleccionat i aplicat els sistemes d’arxius.

5.            S’ha seleccionat els components a instal·lar.

6.            S’han aplicat procediments per a l’automatització d’instal·lacions.

7.            S’han aplicat preferències en la configuració del entorn personal.

8.            S’ha actualitzat el sistema operatiu en xarxa.

9.            S’ha comprovat la connectivitat del servidor amb els equips clients.

Directori actiu:

1.            S’ha identificat la funció del servei de directori, els seus elements i

nomenclatura.

2.            S’ha reconegut el concepte de domini i les seves funcions.

3.            S’ha establert relacions de confiança entre dominis.

4.            S’ha realitzat la instal·lació del servei de directori.

5.            S’ha realitzat la configuració bàsica del servei de directori.

6.            S’ha utilitzat agrupacions d’elements per a la creació de models

administratius.

7.            S’ha analitzat l’estructura del servei de directori.

8.            S’ha utilitzat eines d’administració de dominis.

Usuaris-grups

1.            S’ha configurat i gestionat comptes d’usuaris.

2.            S’ha configurat i gestionant perfils d’usuari.

3.            S’ha configurat i gestionat comptes d’equip.

4.            S’ha distingint el propòsit dels grups, els seus tipus i àmbits.
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5.            S’ha configurat i gestionat grups.

6.            S’ha gestionat la pertinença de l’usuari al grup.

7.            S’ha identificat les característiques d’usuari i grups predeterminats i especials.

8.            S’ha planificat perfils mòbils d’usuari.

9.            S’ha utilitzat eines per a l’administració d’usuaris i grups, incloses en el sistema

operatiu en xarxa.

Gestió de Polítiques de seguretat:

1.            S’ha reconegut la diferència entre permís i dret.

2.            S’ha identificat els recursos del sistema que es compartiran  i en quines

condicions.

3.            S’ha assignat permisos als recursos del sistema que es compartirà.

4.            S’ha compartir impressores en xarxa.

5.            S’ha utilitzat l’entorn gràfic per a compartir recursos.

6.            S’ha establert nivells de seguretat per controlar l’accés del client als recursos

compartits en xarxa.

7.            S’ha treballat en grup per a comprovar l’accés als recursos compartits del

sistema.

Administració i manteniment

1.            S’han descrit les característiques dels programaris de monitorització.

2.            S’han identificat problemes de rendiment en els dispositius

d’emmagatzemament.

3.            S’ha observat l’activitat del sistema operatiu en xarxa a partir dels traços

generats pel propi sistema.

4.            S’han realitzat tasques de manteniment del programari instal·lat en el

sistema.

5.            S’han executat operacions per a l’automatització de tasques del sistema.

6.            S’ha interpretat la informació de configuració del sistema operatiu en xarxa.

Compartició de recursos
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1.            S’ha identificat la necessitat de compartir recursos en xarxa entre diferents

sistemes operatius.

2.            S’ha comprovat la connectivitat de la xarxa en un escenari heterogeni.

3.            S’ha descrit la funcionalitat dels serveis que permeten compartir recursos en

xarxa.

4.            S’ha instal·lat i configurat serveis per a compartir recursos en xarxa.

5.            S’ha accedit a sistemes d’arxius en xarxa des de equips amb diferents

sistemes operatius.

6.            S’ha accedit a impressores des de equips amb diferents sistemes operatius.

7.            S’ha treballat en grup.

8.            S’ha establert nivells de seguretat per a controlar l’accés de l’usuari als

recursos compartits en xarxa.

9.            S’ha comprovat el funcionament dels serveis instal·lats.

Samba

1.            S’ha identificat la necessitat de modificar el arxiu de configuració Samba.

2.            S’ha establert els mecanismes o paràmetres necessaris d’accés a usuaris i

recursos.

3.            S’ha descrit la funcionalitat dels serveis que permeten compartir recursos en

xarxa.

4.            S’ha instal·lat i configurat serveis per a compartir recursos en xarxa.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

L'avaluació es durà a terme mitjançant un examen teòric (2 hores de durada) puntuat d'0 a 10 que
suposarà el 50% de la nota final i un examen pràctic (4 hores de durada) puntuat d'0 a 10 que suposarà
l'altre 50% de la nota final.
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MÒDUL: Sistemes operatius monoestació

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Els criteris d’avaluació indicats al currículum es prenen com a referència per determinar si l’alumne:

· Identifica i descriu els elements funcionals d’un sistema informàtic.

· Codifica i relaciona la informació en els diferents sistemes de representació.

· Identifica els processos i els seus estats.

· Descriu l’estructura i organització del sistema d’arxius.

· Distingeix els atributs d'un arxiu i un directori.

· Reconeix els permisos d'arxius i directoris.

· Constata la utilitat dels sistemes transaccionals i les seves repercussions al seleccionar un sistema de
arxius.

· Nomena les funciones del sistema operatiu.

· Descriu l’arquitectura del sistema operatiu.

· Verifica la idoneïtat del hardware.

· Selecciona el sistema operatiu.

· Elabora un pla d’instal·lació.

· Configura els paràmetres bàsics de la instal·lació.

· Configura un gestor d’arrencada.

· Descriu les incidències de la instal·lació.

· Respecta les normes d'utilització del software (llicències).

· Actualitza el sistema operatiu.

· Diferencia les interfícies d’usuari segons les seves propietats.

· Aplica preferències en la configuració de l’entorn personal.

· Gestiona els sistemes d'arxius específics.

· Aplica mètodes per a la recuperació del sistema operatiu.

· Realitza la configuració per a l’actualització del sistema operatiu.

· Realitza operacions de instal·lació/ desinstal·lació d’utilitats.

· Utilitza els assistents de configuració del sistema (accés a xarxes, dispositius, entre d'altres).

· Executa operacions per a l’automatització de tasques del sistema.
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· Configura perfils d’usuari i grup.

· Utilitza eines gràfiques per a descriure l’organització dels arxius del sistema.

· Actua sobre els processos de l’usuari en funció de les necessitats puntuals.

· Actua sobre els serveis del sistema en funció de les necessitats puntuals.

· Aplica criteris per l’optimització de la memòria disponible.

· Analitza l’activitat del sistema a partir de la informació generada pel propi sistema.

· Optimitza el funcionament dels dispositius d’emmagatzemament.

· Reconeix i configura els recursos a compartir del sistema.

· Interpreta la informació de configuració del sistema operatiu.

· Diferencia entre màquina real i màquina virtual.

· Estableix els avantatges i inconvenients de la utilització de màquines virtuals.

· Instal·la el software lliure i propietari per la creació de màquines virtuals.

· Crear màquines virtuals a partir de sistemes operatius lliures i propietaris.

· Configura màquines virtuals.

· Relaciona la màquina virtual amb el sistema operatiu amfitrió.

· Realitza proves de rendiment del sistema.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

L'avaluació es durà a terme mitjançant un examen teòric (2 hores de durada) puntuat d'0 a 10 que
suposarà el 50% de la nota final i un examen pràctic (4 hores de durada) puntuat d'0 a 10 que suposarà
l'altre 50% de la nota final.
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