
 

 

 

Assignatura: Seguretat informàtica 

2n CFGM SMX 

CURS: 2020-2021 

  

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS  

1r Trimestre 

● UD.1 Seguretat física 

● UD.2 Criptografia. Signatura digital i certificats digitals 

● UD.3 Tècniques de backup i recuperació de dades 

● UD.4 Assegurant els equips 

● UD.5 Programari maliciós i fraus informàtics 

● UD.6 Introducció a la seguretat en xarxa 

 

2n Trimestre 

● UD.7 Tallafocs i proxies 

● UD.8 Monitoratge de xarxes 

● UD.9 IDS i IPS. Sistemes de detecció i prevenció d'intrusions 

● UD.10 Escàners de vulnerabilitats 

● UD.11 Legislació i normativa sobre seguretat i protecció de dades 

 

 

Aquesta temporalització podria variar en cas de passar l’escenari C, per facilitar el seguiment              

dels alumnes des de casa. 

METODOLOGIA 

● Aprenentatge basat en problemes, de manera que l’aprenentatge s’orienti cap a la            

resolució de situacions i problemes de la futura vida laboral. 

● Les tasques podran ser individuals o d’aprenentatge cooperatiu. 

● L’alumne/a disposarà de tot el temari i activitats a l’aula virtual, per poder seguir el               

curs a casa sense problemes. 

● En cas de confinament de l’alumne/a, si està en condicions de seguir les classes des               

de casa, se li donarà suport via MEET si fos necessari. 

MATERIALS 

● Programari: Windows, Linux, Metasploitable, màquines virtuals, programari de còpies         

de seguretat, encriptació, antivirus, firewalls, proxies, IPS/IDS, eines de monitoratge          

i escanejador de vulnerabilitats.. 

● Equips informàtics i electrònics: ordinadors, SAI, NAS, router. 

● Complementari: Presentacions digitals i pàgines web relacionades amb els continguts          

a impartir. 

PROCEDIMENT PER A L’AVALUACIÓ 

Al llarg del curs hi ha programades 2 avaluacions, una a cada trimestre. A cada avaluació                

s’avaluaran les unitats descrites al primer apartat. 

 

Els instruments que s’utilitzen per dur a terme el procés d'avaluació són: 

 



● Examen: prova escrita o pràctica realitzada individualment. S'avaluaran per:         

observació directa del desenvolupament de l'activitat en classe o mitjançant un           

exercici escrit. Per aprovar un examen amb un 5 s’ha de superar un 60% del seu                

contingut. 

● Pràctiques: podran ser individuals o grupals (equips Classcraft). S'avaluaran per: a           

través d'exposicions en classe o a través del material lliurat (informe de realització de              

pràctica, treball de recerca, respostes a un qüestionari) en format paper o vídeo             

segons correspongui. 

● Quadern: activitats de reforç o síntesi. Material lliurat. 

● Classcraft: durant el desenvolupament de les activitats a classe el professor llança            

preguntes, reptes, avalua el nivell d'implicació i treball i la col·laboració amb els             

companys. Recompensa als alumnes amb punts Classcraft. Es pot veure en l'apartat            

d'estadística sobre quins ítems ha tret punts. Poden obtenir fins a 0,5 punts per              

trimestre. S'aplica la següent fórmula per obtenir la puntuació d'aquest apartat: Nota            

= punts/puntuació màxima *10 * 0,05. 

● Activitats d'ampliació: pràctiques o treballs optatius pels alumnes que van més           

avançats. Podran aconseguir +0,25, +0,5, +0,75, +1,5 a la nota de l'examen (els             

punts s'afegeixen a la nota de l'examen). 

● Examen a classe: el professor fa preguntes d'examen a mesura que explica els             

continguts (no es fa a totes les unitats). El resultats de les respostes s'anoten i poden                

representar 1, 1,5 ò 2 punts de la nota de l'examen (aquests punts ja representen               

punts de l'examen) 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Al llarg del curs es faran dos avaluacions. La nota de cada avaluació es calcularà de la 

següent manera: 

● A cada unitat didàctica s’avaluaran  

Examen 50% 

Pràctiques 40% 

Quadern 5% 

Classcraft 5%   Un grup Classcraft per trimestre. Puntuació màx = 100%. Nota = 

punts/puntuació màxima *10 * 0,05 

Activitats ampliació +0,25, +0,5, +0,75. Màx +1,5. 

Examen a classe 1, 1,5 o 2 punts de l'examen 

● La nota trimestral es calcularà amb aquesta fórmula calculant la mitjana aritmètica 

dels ítems d’avaluació de cada apartat per a les unitats didàctiques fetes en el 

corresponent trimestre. Per poder realitzar-se la mitjana haurà d'haver-se realitzat 

tots els exàmens, lliurat tots els treballs en la data requerida i cap de les 

qualificacions podrà ser inferior a 4. En cas contrari haurà de realitzar-se una 

recuperació de l'examen o treball. 

● La nota final serà la d’aplicar la mitjana aritmètica de les notes de les dos 



avaluacions. 

RECUPERACIÓ 

FINAL DE SEGON TRIMESTRE 

Es realitzarà una prova individual dels exàmens o pràctiques que tingui suspesos a finals 

del segon trimestre dins el període que s'estableixi. 

MÉS DE JUNY  

L'alumne que al finalitzar el segon trimestre li quedi el mòdul suspès, podrà recuperar amb  

convocatòria extraordinària al mes de juny. 

L'alumne haurà de continuar venint a classe. 

El professor indicarà quina part de temari ha de preparar per examen i quines pràctiques 

ha de tornar a lliurar. 

SORTIDES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Es preveu la realització de xerrades per part de professionals del sector de la informàtica, 

que es durà terme de forma telemàtica i durant les sessions de classe. 

PROFESSORAT 

Josep Mª Andújar 

  

  


