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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN
IDENTIFIKAZIOA
5

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK
Profesionaltasun-Ziurtagiria

IZENA
SISTEMA MIKROINFORMATIKOAK

KODEA
IFCT0209

LANBIDE-ARLOA
Informatika eta komunikazioak

LANBIDE-EREMUA
Sistemak eta telematika

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IFC078_2 Sistema Mikroinformatikoak (295/2004 Errege Dekretua, otsailaren 20koa; irailaren 14ko 1201/2007 Errege
Dekretuaren bitartez aldatu zen).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Sistema mikroinformatikoak instalatzea, konfiguratzea eta mantentze-lanak egitea erabiltzeko moduan egon daitezen, eta
sistema horiei buruzko aplikazioak maneiatzen laguntzea erabiltzaileari, erakunde baten laguntza informatikoko zerbitzuaren
barruan.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0219_2: Oinarrizko softwarea sistema mikroinformatikoetan instalatzea eta konfiguratzea
UC0220_2: Sare lokaleko elementuak instalatzea, konfiguratzea eta egiaztatzea ezarritako prozeduren arabera
UC0221_2: Helburu orokorreko pakete informatikoak eta aplikazio espezifikoak instalatzea, konfiguratzea eta
mantentze-lanak egitea
UC0222_2: Helburu orokorreko pakete informatikoak eta aplikazio espezifikoak erabil ditzan ahalbidetzea
erabiltzaileari

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua

Honako eremu hauetan garatzen du lanbide-jarduera:
- Kudeaketan sistema informatikoak erabiltzen dituzten enpresak edo erakundeak, mikroinformatikadepartamentuaren barruan.
- Ekipo informatikoak eta softwarea saltzen eta/edo konpontzen dituzten enpresa txikiak edo profesional autonomo
moduan.

Produkzio-sektoreak
6

Honako enpresa-mota hauetan egoten da:
- Edozein tamainatako enpresak edo erakundeak, kudeaketarako sistema informatikoak erabiltzen dituztenak eta
edozein produkzio-sektoretan sar daitezkeenak.

Sistema mikroinformatikoak

- Informatikako eta komunikazioetako zerbitzuen hornitzaile eta banatzaile diren enpresak.
- Ekipo mikroinformatikoak saltzen dituzten enpresak.
- Laguntza tekniko mikroinformatikoarekin loturiko zerbitzuak ematen dituzten enpresak.
- Administrazio publikoetan, erakundearen euskarri informatikoaren zatitzat.

Lanbideak edo lanpostuak

3812.1023 Sistema mikroinformatikoetako teknikaria.
Ekipo mikroinformatikoen instalatzailea.
Mikroordenagailuen konpontzailea.
Mikroinformatikako komertziala.
Laguntza teknikoko langilea.
Telelaguntzako operadorea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0219_2 (ZEHARKAKOA)
Sistema eragileen instalazioa eta
konfigurazioa

MF0220_2 (ZEHARKAKOA)
Sare lokaleko elementuen ezarpena

MF0221_2
Aplikazio informatikoen instalazioa eta
konfigurazioa

MF0222_2
Aplikazio mikroinformatikoak

ORDUAK

140

160

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0852: (ZEHARKAKOA)
Sistema eragileak instalatzea eta
eguneratzea

80

UF0853: (ZEHARKAKOA)
Sistema mikroinformatikoaren
funtzionalitateen ustiapena

60

UF0854: (ZEHARKAKOA) Sare
lokal baten nodoen instalazioa
eta konfigurazioa

90

UF0855: (ZEHARKAKOA) Sare
lokal batean gorabeherak
egiaztatzea eta konpontzea

70

UF0856: Erabiltzaileen laguntza
bulegotikako eta posta
elektronikoko aplikazioen
erabileran

40

60

200

MP0177
Sistema mikroinformatikoetako lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideen modulua

40

Iraupena, guztira

600

UF0857: Testu-dokumentuak
lantzea
UF0858: Kalkulu-orriak lantzea

50

UF0859: Aurkezpenak egitea

30

UF0860: Irudiak eta bestelako
elementu grafikoak lantzea eta
aldatzea

30

50
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
OINARRIZKO SOFTWAREA SISTEMA
MIKROINFORMATIKOETAN INSTALATZEA ETA
KONFIGURATZEA
2. gaitasun-atala
SARE LOKALEKO ELEMENTUAK INSTALATZEA,
KONFIGURATZEA ETA EGIAZTATZEA EZARRITAKO
PROZEDUREN ARABERA
3. gaitasun-atala
HELBURU OROKORREKO PAKETE INFORMATIKOAK ETA
APLIKAZIO ESPEZIFIKOAK INSTALATZEA, KONFIGURATZEA
ETA MANTENTZE-LANAK EGITEA
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2
3
4
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1

1. gaitasun-atala:
OINARRIZKO SOFTWAREA SISTEMA MIKROINFORMATIKOETAN
INSTALATZEA ETA KONFIGURATZEA
Kodea: UC0219_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Sistema eragileen instalazio-prozesuak egitea sistema mikroinformatikoetan erabiltzeko, jasotako zehaztapenei
jarraiki.
BI1.1 Sistema eragileen ezaugarriak jasotako zehaztapen teknikoen arabera sailkatzen dira, instalatu beharreko
bertsioa eta instalazio-mota erabakitzeko.
BI1.2 Sistema eragilearen eskakizunak ezarritako prozedurari jarraiki egiaztatzen dira, instalazioaren xede-ekipoan
nahikoa helburu eta bideragarritasuna dagoela egiaztatzeko.
BI1.3 Instalazioaren xede-ekipoa sistema eragilea kokatzeko prestatzen da, azpiegitura biltegiratze masiboko
lanetan gaituta, jasotako zehaztapen teknikoen arabera betiere.
BI1.4 Sistema eragilearekin batera dauden instalazio-eskuliburuetan adierazitako prozedurak aplikatuta instalatzen
da sistema eragilea, funtzionatzeko prest dagoen ekipo informatiko bat lortzeko, ezarritako prozedurari jarraiki.
BI1.6 Sistema eragilean bildutako utilitate-programak erabiltzeko instalatzen dira, jasotako zehaztapen teknikoen
arabera.
BI1.7 Sistema eragileak funtzionatzen duela egiaztatzeko egiten da instalazioaren egiaztapena, abiatze- eta
gelditze-proben eta errendimenduaren azterketaren bidez, ezarritako prozedurei jarraiki.
BI1.8 Egindako prozesuen dokumentazioa aurrerago erabiltzeko lantzen eta artxibatzen da, erakundeak ezarritako
barne-ereduei jarraiki.
BI1.9 Lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan interpretatzen da,
hala badagokio.
LB2: Sistema eragilea eguneratzea funtzionatuko duela bermatzeko, jasotako zehaztapen teknikoei eta erakundearen
prozedurei jarraiki.
BI2.1 Oinarrizko softwarearen bertsioak, sistemaren osagarriak eta gailuen kontrolagailuak egokiak direla
ziurtatzeko egiaztatzen dira, ezarritako prozedurari jarraiki.
BI2.2 Oinarrizko softwarearen bertsio zaharkituak, sistemaren osagarriak eta gailuen kontrolagailuak eguneratzeko
eta funtzionatuko dutela ziurtatzeko identifikatzen dira, zehaztapen teknikoei eta ezarritako prozedurei jarraiki.
BI2.3 Oinarrizko softwareak funtzionatzeko osagarri eta "adabakiak" ezarritako prozeduren arabera instalatzen eta
konfiguratzen dira, sistemaren administratzaileak adierazita sisteman bertan segurtasuna atxikitzeko.
BI2.4 Sistema eragileak funtzionatzen duela egiaztatzeko egiten da instalazioaren egiaztapena, abiatze- eta
gelditze-proben eta errendimenduaren azterketaren bidez, ezarritako prozedurei jarraiki.
BI2.5 Egindako prozesuen dokumentazioa aurrerago erabiltzeko lantzen eta artxibatzen da, erakundeak ezarritako
arauei jarraiki.
LB3: Sistema mikroinformatikoaren funtzionalitateak ustiatzea oinarrizko softwarearen eta aplikazio estandarren
erabileraren bidez, erabilera-premiak kontuan izanda betiere.
BI3.1 Oinarrizko softwareak emandako funtzio eta aplikazioak beren erabilerarengatik identifikatzen dira,
dokumentazio teknikoaren argibideen eta erabilera-premien arabera.
BI3.2 Sistema eragileak ematen duen interfazearen bidez egiten dira fitxategi-sistema bidez egindako eragiketak,
zehaztapen teknikoei jarraiki eta erabilera-premien arabera.
BI3.3 Sistema eragileak ematen dituen konfigurazio-erremintak lan-inguruneko aukerak hautatzeko exekutatzen
dira, jasotako zehaztapenen eta erabilera-premien arabera.
BI3.4 Aplikazio bakoitzaren funtzioak ustiatzeko egiten diren aplikazioen exekuzio-prozesuak, eragiketa- eta
funtzio-premien arabera betiere.
BI3.5 Oinarrizko softwareak emandako mezuak sistema makroinformatikoaren funtzionamendua kontrolatzeko
eskuliburuak, fabrikatzaileak emandako dokumentazioa eta erakundeak emandako zehaztapenak kontsultatuta.
BI3.6 Sistema mikroinformatikora konektatutako periferikoen erabiltzaileen eskutiko erabilera- eta kudeaketaprozedurak dagozkien funtzionalitateak ustiatzeko egiten dira, dokumentazio teknikoa eta erakundeak adostutako
prozedurei jarraiki.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Ekipo informatikoa. Periferikoak. Sistema eragileak. Sistema eragileetara gaineratutako utiliitate eta aplikazioak. Sistema
eragileak eguneratzeko bertsioak. Sistema eragileei lotutako dokumentazio teknikoa. Software librea.

Produktuak edo lanaren emaitza
Ekipo informatikoak sistema eragileekin, instalatuta eta konfiguratuta. Sistema eragileak konfiguratuta eta ustiapenean.
Logikoki antolatutako ekipo informatikoa. Sistema eragile eguneratuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Sistema eragileei buruzko eskuliburuak eta dokumentazio teknikoa. Sistema eragileak eguneratzeari buruzko
eskuliburuak. Sistema eragilean bildutako aplikazioei buruzko eskuliburuak. Sistema eragilea instalatzeari,
konfiguratzeari eta eguneratzeari buruzko txostenak. Erakundearen segurtasun- eta kalitate-plana. Sistema eragilea
instalatzeari, konfiguratzeari eta eguneratzeari buruzko txostenak.

2

2. gaitasun-atala:
SARE LOKALEKO ELEMENTUAK INSTALATZEA, KONFIGURATZEA
ETA EGIAZTATZEA EZARRITAKO PROZEDUREN ARABERA
Kodea: UC0220_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Sare lokalaren nodoak eta softwarea instalatzea eta konfiguratzea barneko komunikazio-zerbitzuak ezartzeko,
ezarritako prozedurei jarraiki.
BI1.1 Sarearen mapa fisikoa interpretatu egiten da sare lokala osatzen duten osagaiak identifikatzeko, jasotako
zehaztapenei jarraiki.
BI1.2 Sareko ekipoen moduluak instalatu egiten dira zehaztutako konektibitate-ezaugarriak eskaintzearren,
adierazitako konfigurazio fisikoaren arabera eta ezarritako prozedurei jarraiki.
BI1.3 Sarearen elementu aktiboak (bideratzaileak eta kommutadoreak) logikari jarraiki konfiguratzen dira, teknikak
eta software-erremintak baliatuta zerbitzuak ezartzeko, jasotako zehaztapenei jarraiki.
BI1.4 Protokoloak eta zerbitzuak kudeatzeko programak instalatu eta konfiguratu egiten dira barneko komunikaziozerbitzuak ezartzeko, fabrikatzaileen zehaztapen teknikoei jarraiki eta ezarritako prozedurak aplikatuta.
BI1.5 Sareko nodoen softwarea instalatu eta konfiguratu egiten da nodo horien arteko konektibitatea lortzeko,
jasotako zehaztapenen arabera.
BI1.6 Sare lokalaren gailuak instalatzeko eta konfiguratzeko prozesuak dokumentatu egiten dira erakundeak
adierazitako formatuen arabera erregistratzeko, ezarritako prozedurari jarraiki.
BI1.7 Softwareari eta gailuei buruzko dokumentazio tekniko espezifikoa interpretatu egiten da, hala badagokio,
sektorean gehien erabiltzen den atzerriko hizkuntzan.
LB2: Kontzentratzaileen eta sareko interkonexioko bestelako gailuen funtzionamendua eta parametro operatiboak
egiaztatzea ematen duten zerbitzua egiaztatzeko, ezarritako prozeduren arabera.
BI2.1 Sare lokalaren interkonexioko gailuen funtzionamendua hardware- eta software-erreminta espezifikoak
erabilita egiaztatzen da sarearen operatibotasuna ziurtatzeko , ezarritako prozeduren arabera.
BI2.2 Interkonexio-gailuen egoera egiaztatu egiten da aktibo eta erabilgarri daudela ziurtatzeko; horretarako, sarea
kudeatzeko erreminten bitartez horietara iritsi behar da, ezarritako prozeduren arabera.
BI2.3 Baimendutako eta debekatutako konexio-aukerak erreminta espezifikoen bitartez egiaztatzen dira
zerbitzuetan segurtasuna bermatzeko, jasotako zehaztapenen arabera.
BI2.4 Sareko baliabideetarako sarbidea egiaztatu egiten da ezarritako prozedurei jarraiki, baimendutako
baliabideetarako sarbidea badagoela ziurtatzeko.
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BI2.5 Interkonexio-gailuen konfigurazioa modu lokalean eta urrunekoan egiaztatzen da ongi funtzionatzen duela
bermatzeko, ezarritako prozeduren arabera.
LB3: Gailuak sarean integratzeko komunikazio-protokoloak konfiguratzea, administratzailearen adierazpenei eta
erakundearen zehaztapen operatiboei jarraiki.
BI3.1 Komunikazio-protokoloen parametro konfiguragarrien balioak finkatu egiten dira sareko nodo bakoitza
integratzeko ezarritako prozeduren arabera eta erakundearen segurtasuneko eta helbideratzeko politikei jarraiki.
BI3.2 Instalatutako sareko aplikazioekin loturiko protokoloak konfiguratu egiten dira zerbitzarietan ezarritako
zerbitzuen euskarri izan daitezen, instalatzeko eskuliburuen arabera eta jasotako zehaztapenei jarraiki.
BI3.3 Bideratzaileak eta kommutadoreak konfiguratu egiten dira protokoloak eta zerbitzuak kudea ditzaten jasotako
zehaztapenen eta aurretiaz finkatutako laneko prozeduren arabera.
BI3.4 Enkriptatzeko softwarea instalatu eta konfiguratu egiten da zehaztutako sarearen nodoetan, jasotako
zehaztapenen eta ezarritako prozeduren arabera, sare pribatu birtualak osatzeko.
BI3.5 Komunikazio-gailuetako konfigurazioaren proba funtzionalak konfigurazioaren adostasuna bermatzeko egiten
dira, erakundearen zehaztapen operatiboan ezarritako eskakizunei dagokienez.
BI3.6 Protokoloen konfigurazioa dokumentatu egiten da erakundeak adierazitako formatuen arabera
erregistratzeko, ezarritako prozedurari jarraiki.
LB4: Sareko gailuetan detektatutako gorabeherak kudeatzea zuzentzeko edo horien berri ematea, ezarritako
protokoloen eta aurretiaz definitutako jarduteko prozeduren arabera.
BI4.1 Gorabeherak jakinarazteko sistemak behatu egiten dira izan daitezkeen alarmei kasu egiteko, erakundearen
segurtasuneko prozeduren eta prozedura operatiboen arabera.
BI4.2 Gorabehera gertatu den elementua lokalizatzeko, jasotako informazioa eta dokumentazio teknikoa
interpretatu behar dira arazo fisikoa eta logikoa isolatzearren, erakundean kontingentzien aurrean jarduteko
erabakitako protokoloaren eta dokumentazio teknikoaren arabera.
BI4.3 Erabiltzaileak edo gorabeherak kudeatzeko sistemek azaltzen dituzten sintomak egiaztatu egiten dira
arazoaren diagnostikoa lortzeko, dokumentazio teknikoaren arabera.
BI4.4 Detektatutako eta isolatutako gorabehera diagnostikatu egiten da eta konponbidea proposatzen da, etenda
geratu diren edo hondatuta dauden zerbitzuak birgaitzeko, kalitate-araudiaren eta kontingentzia-planen arabera.
BI4.5 Isolatu ezin izan den gorabehera goragoko arduradunari jakinarazten zaio, erakundean kontingentzien
aurrean jarduteko erabakitako protokoloen eta prozeduren arabera kudeatzeko.
BI4.6 Gorabehera konpontzeko erreminta egokiak erabili behar dira eta erakundean ezarritako segurtasun-arauak
errespetatu behar dira.
BI4.7 Gorabehera detektatzeari, diagnostikatzeari eta konpontzeari buruzko dokumentazioa osatu egin behar da
erregistratu ahal izateko, erakundearen protokoloen arabera.
BI4.8 Gorabeheraren egoerari buruzko informazioa azken erabiltzaileari transmititzen zaio kudeaketa-prozesua
betetzeko, erakundearen araudiaren arabera.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Sare-aztergailuak. Kable-ziurtagailuak. Esku-erremintak lan elektrikoak eta mekanikoak egiteko. Konektibitate-probak
egiteko software-erremintak. Sareko elementuen inbentarioa kontrolatzeko software-erremintak. Ordenagailuak,
inprimagailuak eta periferikoak. Sistema eragileak. Kontzentratzaileak, kommutadoreak, bideratzaileak. Sare-txartelak.
Kableak eta konektoreak. Sareko bezeroen softwarea. Sarea kudeatzeko softwarea. Sareko gailuen software jabea.
Bulegotikako erremintak. Sarearen mapa.

Produktuak edo lanaren emaitza
Komunikazio-ekipoa datu-lineekin konektatua. Sare lokala instalatua eta konfiguratua zehaztapenei jarraiki. Sareko
komunikazio-gailu fisikoen eta horien konfigurazioaren inbentario eta erregistro deskribatzailea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Sarearen mapa. Erakundearen hardwarearen inbentarioa. Laneko aginduak. Sareko dokumentazioa. Gailuak
instalatzeko eskuliburuak. Gailuak konfiguratzeko eskuliburuak. Erakundearen zehaztapen operatiboak. Kalitateari
buruzko eskuliburua. Erakundearen kalitate-arauak eta -irizpideak. Segurtasun-plana. Mantentze-lanetako plana.
Ingurumen-araudia. Laneko segurtasunari eta higieneari buruzko araudia. Sareko dokumentazio fidagarria eta
eguneratua.
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3

3. gaitasun-atala
HELBURU OROKORREKO PAKETE INFORMATIKOAK ETA APLIKAZIO
ESPEZIFIKOAK INSTALATZEA, KONFIGURATZEA ETA
MANTENTZE-LANAK EGITEA
Kodea: UC0221_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Helburu orokorreko pakete informatikoak, utilitateak eta aplikazio espezifikoak instalatzea, konfiguratzea eta
eguneratzea erabiltzaileek gero ustia ditzaten eta jasotako jarraibideei jarraiki.
BI1.1 Datu-sarearen azpiegiturako ekipoetan definizioak eta parametroak banaka konfiguratzen dira, diseinuan
zehaztutako balioen arabera. Instalatzeko edo eguneratzeko dagoen pakete informatikoa eta horri buruzko
dokumentazioa egiaztatzeak makinaren ezaugarriekin, instalatuta dagoen sistema eragilearekin eta ezarritako
zehaztapenekin bateragarri izatea bermatzen du.
BI1.2 Aplikazioa edo utilitatea instalatu eta konfiguratu egiten da ezarritako prozedurari jarraiki eta aplikazioaren
beraren edo sistema eragilearen erremintak erabilita.
BI1.3 Sortzen diren gorabeherak konpondu egiten dira dokumentazio teknikoa kontsultatuta edo sarearen
administratzailearengana jota.
BI1.4 Dokumentazio teknikoa zuzen interpretatzen da gaztelaniaz, Autonomia Erkidegoko berezko hizkuntzan edo
ohiko moduan erabiltzen den hizkuntza teknikoan argitaratuta egonda ere.
BI1.5 Ezarritako probak gauzatzeak pakete guztiak instalatu direla egiaztatzen du, baita aplikazioak ongi
funtzionatzen duela ere alderdi guztietan (periferikoetarako sarbidea, sare-sarbidea eta abar)
BI1.6 Aplikazioak edo utilitateak eskatzen badu, ezarritako proben bitartez aplikazio bezeroa zerbitzariarekin
konektatzen dela egiaztatuko da.
BI1.7 Probak gauzatuta, aplikazioaren edo utilitatearen instalazioak aldez aurretik instalatuta zeuden beste
aplikazio batzuen funtzionamenduari kalterik egin ez izana egiaztatzen da.
BI1.8 Softwarearen eguneratzea efizientziaz egiten da, ekipoaren integritatea eta informazioaren erabilgarritasuna
bermatuta.
BI1.9 Instalazioan izandako gorabeherak dokumentatu egiten dira horretarako ezarritako formatuetan.
BI1.10 Instalazioaren eta konfigurazioaren xehetasun garrantzitsuak ekipoaren dokumentazioan jasota daude,
ezarritako prozeduraren arabera, gerora kontsultatzeko.
BI1.11 Softwarea instalatzeko dokumentazioa eta euskarriak zehaztu eta erreferentziatu egiten dira sortutako
dokumentazioan eta behar bezala gordetzen dira gero erabiltzeko.
LB2: Erabiltzaileari laguntzea aplikazioen ustiapenean sortzen diren arazoak konpontzen, arazo mota identifikatuta eta
gorabehera lehenbailehen eta espero den kalitate-mailarekin konponduta.
BI2.1 Erabiltzaileari laguntzeko garaian, ezarritako pertsonen arteko komunikazio-teknikak hartzen dira kontuan,
erabiltzailearen eskakizunak eta eskaerak beteta eta jardunaren arrakasta bermatuta.
BI2.2 Eraginpeko software-osagaiak berriz instalatu, eguneratu edo konfiguratu egiten dira parametro egokiekin,
dokumentazio teknikoan ezarritako zehaztapenen eta erabilera-premien arabera.
BI2.3 Dokumentazio teknikoa zuzen interpretatzen da gaztelaniaz, Autonomia Erkidegoko berezko hizkuntzan edo
ohiko moduan erabiltzen den hizkuntza teknikoan argitaratuta egonda ere.
BI2.4 Informazioaren integritatea eta ustiapenaren jarraitutasuna bermatuta geratzen dira arazoa konpontzen den
bitartean, segurtasuneko prebentzio-neurriak hartuta eta izan daitezkeen ustiapen-prozedura alternatiboak
aktibatuta.
BI2.5 Jatorrizko informazioa leheneratu eta eguneratu egiten da ezarritako protokoloari jarraiki, sistema berriz ere
ustiatzeko moduan egon dadin.
BI2.6 Leheneratutako sistemaren funtzionamendua egiaztatu egiten da ezarritako probak eginda.
BI2.7 Egindako jarduerak dokumentatu egiten dira horretarako ezarritako formatuetan jarraipena egitea
ahalbidetzeko; horretarako, gorabeheren gordetegia eta sistemaren konfigurazioari eta instalazioari buruzko
dokumentazio teknikoa eguneratu behar dira.
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Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Ordenagailuak, inprimagailuak, eskanerrak eta bestelako periferikoak. Aplikazioen softwarea. Segurtasun-softwarea eta
antibirusa. Eguneratze-softwarea. Adabakiak. Diagnostikorako software-erremintak. Erroreak bide telematikoen bitartez
detektatzeko, diagnostikoak egiteko eta konpontzeko softwarea. Instalazioko eta eguneratzeko software-erremintak.
Laguntza-programak. Segurtasun-kopietarako eta berreskuratzeko softwarea. Euskarriak segurtasun-kopietarako.

Produktuak edo lanaren emaitza
Pakete informatikoak instalatuak eta behar bezala konfiguratuak. Instalazio-prozedurak operatiboak eta eguneratuak.
Aplikazioen funtzionamendu-arazoen aurrean erabiltzaileei laguntza ematea. Instalaziorako elementuak (programak,
eskuliburuak, lizentziak) biltegiratuak eta kontrolatuak. Gorabeherei buruzko txostenak biltegiratuak eta kontrolatuak.
Bulegotikako aplikazioa edo aplikazio korporatiboa sistemaren konfigurazio berrien arabera egokituta.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Aplikatu beharreko softwarearen edo aplikazio espezifikoaren instalazio-eskuliburuak. Aplikazioaren ustiapen-gida.
Gorabehera-parteak eta gorabeheren historikoa. Instalazioaren dokumentazioa. Erabiltzaileen laguntza-eskaera.
Enpresaren arauak bezeroarentzako arretari buruz. Datuak babesteari eta jabetza intelektualari buruzko legedia, datukonfidentzialtasunari buruzko enpresaren araudia eta abar.

4

4. gaitasun-atala
HELBURU OROKORREKO PAKETE INFORMATIKOAK ETA APLIKAZIO
ESPEZIFIKOAK ERABIL DITZAN AHALBIDETZEA ERABILTZAILEARI
Kodea: UC0222_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Erabiltzaileei pakete informatikoen ustiapena ahalbidetzea erabiltzeko gaikuntzaren bitartez.
BI1.1 Erabiltzaileei aplikazio edo bertsio berriak erabiltzen irakasten zaie instalatu ostean, trantsizio eraginkorra
bermatzearren.
BI1.2 Aplikazio edo bertsio berri baten instalazioa osatzeko, ustiapen-argibideak prestatzen dira.
BI1.3 Erabiltzaileei utilitateen maneiuari buruzko aholkuak ematen zaizkie (antibirusak, konpresio-programak eta
abar).
BI1.4 Segurtasun-politiken aplikazioari buruzko aholkuak ematen zaizkie erabiltzaileei (segurtasun-kopiak egitea,
karpetak babestea, karpeta partekatuen erabilera eta abar).
LB2: Erabiltzaileei pakete informatikoen ustiapena ahalbidetzea lanak zuzenean eginez.
BI2.1 Dokumentuen, kalkulu-orrien eta aurkezpenen txantiloiak jasotako argibideen arabera egiten dira eta
erabiltzaileen esku uzten dira.
BI2.2 Prestatu diren dokumentuen, kalkulu-orrien eta aurkezpenen txantiloien berri badute erabiltzaileek eta erraz
eta eroso eskuratzeko moduan kokatzen dira.
BI2.3 Aplikazioen artean datuak inportatzeko/esportatzeko eragiketak egitean datuen integritatea bermatu behar
da.
BI2.4 Dokumentuak egiteko behar diren irudiak eta grafikoak irudiak lantzeko eta/edo ukitu bat egiteko programa
sinpleen bitartez lortzen dira.
BI2.5 Erabiltzaileek egindako dokumentuak, kalkulu-orriak eta aurkezpenak egokitu egiten dira, behar izanez gero,
eredu korporatiboen arabera.
BI2.6 Sortzen diren eredu korporatiboak kodetu eta artxibatu (formatu digitalean) egiten dira gero erabili edo
kontsultatu ahal izateko, dokumentazioko fitxategi historikoak kontserbatzeko konfigurazioaren kudeaketasisteman ezarritakoaren arabera.
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Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Ordenagailuak, inprimagailuak, eskanerrak eta bestelako periferikoak. Aplikazioen softwarea. Segurtasun-softwarea eta
antibirusa. Eguneratze-softwarea. Adabakiak. Diagnostikorako software-erremintak. Aplikazioek txantiloiak sortzeko
dituzten erremintak. Txantiloiak sortzeko morroiak eta laguntza-programak. Segurtasun-kopietarako eta berreskuratzeko
softwarea. Euskarriak segurtasun-kopietarako.

Produktuak edo lanaren emaitza
Aplikazioen erabilera-arazoen aurrean erabiltzaileei laguntza ematea. Erabilera-argibideak aplikazio edo bertsio berri
baten erabiltzailearentzat. Gorabeherei buruzko txostenak biltegiratuak eta kontrolatuak. Txantiloiak eta dokumentuak
enpresaren normalizazio-eskuliburuaren arabera sortuak, eta dokumentazioa erabiltzaileentzat egina. Sarrera-/irteeraformularioak sortuak eta operatiboak, eta erabilera-dokumentazioa egina.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Aplikatu beharreko softwarearen edo aplikazio espezifikoaren instalazio-eskuliburuak. Aplikazioaren ustiapen-gida.
Gorabehera-parteak eta gorabeheren historikoa. Instalazioaren dokumentazioa. Erabiltzaileen laguntza-eskaera.
Dokumentuak normalizatzeko arauak. Enpresaren arauak bezeroarentzako arretari buruz. Datuak babesteari eta jabetza
intelektualari buruzko legedia, datu-konfidentzialtasunari buruzko enpresaren araudia eta abar.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
SISTEMA ERAGILEEN INSTALAZIOA ETA KONFIGURAZIOA
2. prestakuntza-modulua:
SARE LOKALEKO ELEMENTUEN EZARPENA
3. prestakuntza-modulua:
APLIKAZIO INFORMATIKOEN INSTALAZIOA ETA
KONFIGURAZIOA
4. prestakuntza-modulua:
APLIKAZIO MIKROINFORMATIKOAK
5. prestakuntza-modulua:
SISTEMA MIKROINFORMATIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1

1. prestakuntza-modulua:
SISTEMA ERAGILEEN INSTALAZIOA ETA KONFIGURAZIOA
Kodea: MF0219_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0219_2 Oinarrizko softwarea sistema mikroinformatikoetan instalatzea eta
konfiguratzea

Iraupena: 140 ordu
1.1 prestakuntza-atala
SISTEMA ERAGILEAK INSTALATZEA ETA EGUNERATZEA
Kodea: UF0852
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sistema mikroinformatiko batek funtzionatzeko oinarrizko softwarearen ezaugarriak eta funtzioak sailkatzea.
EI1.1 Sistema mikroinformatikoen arkitektura nagusiak deskribatzea eta horiek osatzen dituzten bloke funtzionaletako
bakoitzaren xedea edo misioa zehaztea.
EI1.2 Sistema eragilearen kontzeptua azaltzea eta sistema mikroinformatikoan betetzen dituen funtzioak identifikatzea.
EI1.3 Sistema operatibo baten elementuak bereiztea bakoitzaren funtzioak identifikatuta eta zehaztapen teknikoak
kontuan izanik.
EI1.4 Ekipo informatikoetan erabiltzen diren sistema eragileak eta bertsioak sailkatzea eta horien ezaugarri nagusiak eta
elkarren arteko aldeak zehaztea, zehaztapen teknikoen arabera.
EI1.5 Sistema eragilearen instalazioan esku hartzen duten faseak identifikatzea eta ekipo informatikoaren eskakizunak
egiaztatzea, instalazioa egin daitekeela bermatzeko.
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A2: Sistema eragileak konfiguratzeko eta instalatzeko prozesuak aplikatzea ekipo informatikoaren funtzionalitateak
aktibatzeko, jasotako zehaztapenen arabera.
EI2.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ekipo informatiko batean sistema eragile bat instalatzea ekipoa
martxan jartzeko:
Ekipo informatikoak oinarrizko softwarea instalatzeko ezinbestekoak diren baliabideak badituela eta
eskakizunak betetzen dituela egiaztatzea.
Instalazioa egin behar den ekipoa prestatzea; horretarako, formateatu egin behar da eta zehaztapenetan
adierazitako partizioak sortu.
Sistema eragilea instalatzea dokumentazio teknikoaren urratsei jarraiki.
Sistema konfiguratzea adierazitako parametroekin.
Zehaztapenetan adierazitako utilitate-programak instalatzea.
Instalazioa egiaztatzea abiatze- eta gelditze-probak eginda.
Egindako lana dokumentatzea.
EI2.2 Ezaugarri berdinak dituzten ekipo informatikoetan sistema eragileen instalazioa automatizatzeko erabiltzen diren
prozedurak identifikatzea klonazioko software-erremintak eta laguntzarik gabeko bestelako instalazio-erremintak
erabilita.
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ezaugarri berdinak dituzten ekipo informatikoetan sistema eragile bat
instalatzea jasotako zehaztapenen arabera:
Ekipoetako bat prestatzea sistema eragilea eta adierazitako utilitateak instalatzeko.
Sistema eragilea instalatzea eta konfiguratzea dokumentazio teknikoaren urratsei jarraiki.
Zehaztapenetan adierazitako utilitate-programak instalatzea.

Sistema mikroinformatikoak

Ekipoak klonatzeko software-erreminta hautatzea.
Instalatutako sistemaren irudiak lortzea gero banatzeko.
Disko-irudiak kudeatzeko erreminten bitartez, jatorrizkoaren ezaugarri berdinak dituzten beste ekipo batzuetan
ezartzea lortutako irudi horiek, baliabide funtzionalak aktibatzea lortzeko.
Abiatze- eta gelditze-probak egitea instalazioak egiaztatzeko.
Egindako lana dokumentatzea.
EI2.4 Horri buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko hizkuntzan
argitaratuta egonda ere, eta lagungarri moduan erabiltzea sistema eragilearen instalazioan.
-

A3: Ekipo informatiko baten sistema eragilea eguneratzea funtzionalitate berriak txertatzeko eta segurtasun-arazoak
konpontzeko, zehaztapen teknikoei jarraiki.
EI3.1 Sistema eragilearen software-osagaien artetik, berriz doitu beharra izan dezaketenak identifikatzea eguneratzea
gauzatzeko, zehaztapen teknikoak kontuan izanik.
EI3.2 Eguneratze-elementuak lortzeko iturriak identifikatzea eta sailkatzea, adabakiak ezartzeko prozesuak eta sistema
eragilearen eguneratzeak egiteko.
EI3.3 Sistema eragilea eguneratzeko prozedurak deskribatzea, ekipo informatikoan informazioaren segurtasuna eta
integritatea kontuan izanik.
EI3.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, sistema eragile bat eguneratzea funtzionalitate berriak txertatzeko,
jasotako zehaztapenen arabera:
Sistema eragiletik eguneratu beharreko osagaiak identifikatzea.
Softwarea eguneratzeko eskakizunak egiaztatzea.
Adierazitako osagaiak eguneratzea.
Egindako prozesuak eta sistemaren gainerako osagaiekin interferentziarik ez dagoela egiaztatzea.
Eguneratze-prozesuak dokumentatzea.

Edukiak:
1. Sistema mikroinformatiko baten arkitekturak.
- Ordenagailu baten eskema funtzionala. Azpisistemak.
- Prozesatzeko unitate zentrala eta unitatearen elementuak.
•
Barne-memoria, motak eta ezaugarriak.
•
Sarrera- eta irteera-unitateak.
•
Biltegiratze-gailuak, motak eta ezaugarriak.
- Busak. Motak. Ezaugarriak.
- Azpisistema fisikoen eta logikoen arteko korrespondentzia.

2. Sistema eragile informatikoaren funtzioak.
- Oinarrizko kontzeptuak.
•
Prozesuak.
•
Fitxategiak.
•
Sistemari egindako deiak.
•
Sistema eragilearen nukleoa.
•
Komando-interpretatzailea.
- Funtzioak.
•
Erabiltzailearen interfazea.
•
Baliabideen kudeaketa.
•
Fitxategien administrazioa.
•
Ataza-administrazioa.
•
Laguntza-zerbitzua.

3. Sistema eragile informatiko baten elementuak.
-

Prozesuen kudeaketa.
Memoriaren kudeaketa.
Sarrerako eta Irteerako sistema.
Fitxategi-sistema.
Babes-sistema. Komunikazioen sistema.
Aginduak interpretatzeko sistema.
•
Komando-lerroa.
•
Interfaze grafikoa.

19

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK
Profesionaltasun-Ziurtagiria

- Sistemaren programak.

4. Uneko sistema eragile informatikoak.
-

Sistema eragileen sailkapena.
Software librea.
Ezaugarriak eta erabilera.
Aldeak.
Bertsioak eta banaketak.

5. Sistema eragile informatikoen instalazioa eta konfigurazioa.
- Instalaziorako eskakizunak. Hardware eta software bateragarritasuna.
- Instalazio-faseak.
•
Abiatze-gailuaren konfigurazioa BIOSean.
•
Diskoak formateatzea.
•
Diskoen partizioa egitea.
•
Fitxategi-sistema sortzea.
•
Sistema eragilearen eta gailuen konfigurazioa.
•
Utilitateen eta aplikazioen instalazioa eta konfigurazioa.
- Instalazio-motak.
•
Gutxieneko instalazioak.
•
Instalazio estandarrak.
•
Instalazio pertsonalizatuak.
•
Instalazio atendituak edo atenditu gabeak.
•
Sareko instalazioak.
•
Irudi bat leheneratzea.
- Instalazioa egiaztatzea. Abiatze- eta gelditze-probak.
- Instalazioaren eta konfigurazioaren dokumentazioa.

6. Partizioen eta disko gogorren erreplikazio fisikoa.
-

Segurtasun-kopia egiteko programak.
Klonazioa.
Erreplikazio-prozesuaren helburuak eta funtzionaltasuna.
Segurtasuna eta prebentzioa erreplikazio-prozesuan.
Diskoen partizioak. Partizio-motak. Kudeaketako erremintak.
Sistemen erreplikak eta irudiak sortzeko eta ezartzeko erremintak:
•
Informazioaren jatorriak.
•
Sistemen erreplikak eta irudiak ezartzeko prozedurak.

7. Sistema eragile informatikoa eguneratzea.
Eguneratze-iturrien sailkapena.
Eguneratze automatikoa.
Laguntza-zentroak.
Eguneratze-prozedurak.
Sistema eragileak eguneratzea.
Software-osagaiak eguneratzea.
•
Osagai kritikoak.
•
Segurtasun-osagaiak.
•
Kontrolagailuak.
•
Bestelako osagaiak.
- Eguneratzearen egiaztapena.
- Eguneratzearen dokumentazioa.
-

1.2 prestakuntza-atala
SISTEMA MIKROINFORMATIKOAREN FUNTZIONALITATEEN USTIAPENA
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Kodea: UF0853

Sistema mikroinformatikoak

Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sistema eragileek eskaintzen dituzten aplikazioak erabiltzea sistema ustiatzeko, zehaztapen teknikoei jarraiki.
EI1.1 Sistema eragileak eskaintzen dituen aplikazioak erabiltzea eta ezaugarriak deskribatzea, sistema erabiltzeko eta
ustiatzeko zehaztapen teknikoak eta premia funtzionalak kontuan izanik.
EI1.2 Sistema eragileak eskaintzen dituen aplikazioak erabiltzea diskoa eta fitxategi-sistema antolatzeko, jasotako
zehaztapen espezifikoen arabera.
EI1.3 Uneko sistema eragileek dituzten irisgarritasun-aukerak baliatzea desgaitasunak dituzten pertsonentzat ingurune
irisgarriak konfiguratzeko, zehaztapen teknikoen eta funtzionalen arabera.
EI1.4 Lan-ingurunearen aukerak konfiguratzea sistema eragileak eskaintzen dituen aplikazioak eta erremintak erabilita,
jasotako zehaztapenen eta erabilera-premien arabera.
EI1.5 Sistemarekin konektatutako periferikoen funtzionalitateak ustiatzeko sistema eragileak eskaintzen dituen
aplikazioak deskribatzea, erabilera-premien arabera.
EI1.6 Sistema mikroinformatikoak ematen dituen oharrak eta mezuak sailkatzea garrantzia eta kritikotasuna bereizteko,
eta erantzuteko prozedurak aplikatzea jasotako argibideen arabera.
EI1.7 Horri buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko hizkuntzan
argitaratuta egonda ere, eta lagungarri moduan erabiltzea sistema eragilearen maneiuan.

Edukiak:
1. Sistema eragilearen utilitateak.
-

Ezaugarriak eta funtzioak.
Lan-ingurunearen konfigurazioa.
Fitxategi-sistemen kudeaketa eta administrazioa.
Baliabideen eta prozesuen kudeaketa.
Fitxategien edizioa eta kudeaketa.

2. Diskoaren eta fitxategi-sistemaren antolaketa.
Fitxategi-sistema. FAT. NTFS.
Biltegiratze-unitate logikoak.
Datuak egituratzea. Karpetak edo direktorioak. Fitxategiak.
Fitxategi-motak.
Sistemaren fitxategiak eta karpetak.
Fitxategi-arakatzailearen konfigurazioa eta egitura.
Eragiketak fitxategiekin.
•
Sortzea.
•
Kopiatzea eta mugitzea.
•
Ezabatzea eta berreskuratzea.
- Fitxategi-bilaketa.

-

3. Irisgarritasun-aukeren konfigurazioa.
-

Pantailan bistaratzea ahalbidetzeko aukerak.
Kontalarien erabilera.
Teklatua edo sagua erabiltzea errazagoa izateko aukerak.
Ahots-ezagutzea
Alternatiba bisualak eta testu-alternatibak erabiltzea entzumen-arazoak dituzten pertsonentzat

4. Sistema informatikoaren konfigurazioa.
- Lan-ingurunearen konfigurazioa.
•
Ingurune bisualaren pertsonalizazioa.
•
Ekipoaren eskualdeko ezarpenak.
•
Oinarrizko periferikoen pertsonalizazioa.
•
Bestelakoak.
- Inprimaketa-kudeatzailea.
- Gailu-kudeatzailea.
- Sistemaren babesa.
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- Sistemaren konfigurazio aurreratua

5. Sistema-tresnen erabilera.
-

Diskoaren desfragmentazioa.
Segurtasun-kopiak.
Disko-garbiketa.
Atazak programatzea.
Sistema leheneratzea.

6. Baliabideen eta prozesuen kudeaketa.
-

2

Sistemaren oharrak eta mezuak.
Sistemaren gertaerak.
Sistemaren performantzia.
Ataza-administratzailea.
Sistemaren erregistroaren editorea.

2. prestakuntza-modulua:
SARE LOKALEKO ELEMENTUEN EZARPENA
Kodea: MF0220_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0220_2: Sare lokaleko elementuak instalatzea, konfiguratzea eta

egiaztatzea ezarritako prozeduren arabera

Iraupena: 160 ordu
2.1 prestakuntza-atala
SARE LOKAL BATEN NODOEN INSTALAZIOA ETA KONFIGURAZIOA
Kodea: UF0854
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Sare lokala osatzen duten komunikazio-elementuak sailkatzea, mapa fisikoa osatzen duten osagaiak identifikatzeko.
EI1.1 Sare lokal baten topologiak azaltzea, dauden teknologiak eta arkitekturak kontuan izanik.
EI1.2 Sare lokal baten mapa fisikoan aurki daitezkeen elementuak zerrendatzea, erabilitako sare-azpiegituren eta
aplikazio-eremuaren arabera.
EI1.3 Sare lokal bat osatzen duten elementuetako bakoitza deskribatzea, ezaugarriak eta loturiko funtzionalitateak
kontuan izanik.
EI1.4 Kasu praktiko batean, jada instalatuta dagoen sare lokal bat dago; mapa fisikoa eta logikoa egin behar da jasotako
zehaztapenen arabera.
EI1.5 Sare lokalen ezarpena eraginpean hartzen duen lege-araudia eta araudi teknikoa identifikatzea, finkatutako
prozeduren arabera.
EI1.6 Komunikazio-elementuekin loturiko dokumentazio teknikoa interpretatzea, sektorean gehien erabiltzen den
atzerriko hizkuntzan argitaratuta egonda ere, eta lagungarri moduan erabiltzea.

Sistema mikroinformatikoak

A2: Sare lokalaren nodoak instalatzeko eta konfiguratzeko prozedurak aplikatzea, baita protokolo-kudeatzaileak eta
komunikazio-zerbitzuak izaten dituzten bestelako programak ere.
EI2.1 Sare lokal batean konfiguratzen diren protokoloen ezaugarriak zerrendatzea eta azaltzea, erabilitako estandarrak
eta teknologia kontuan izanik.
EI2.2 Sare lokalean erabiltzen den nodoen helbideratze-sistema azaltzea, erabilitako sare-teknologien arabera.
EI2.3 Kasu praktiko batean, sare bateko nodoak instalatu eta konfiguratu behar dira barne-komunikazioko zerbitzuak
ezartzeko, jasotako zehaztapenen arabera; honako lan hauek egin behar dira:
Dokumentazio teknikoa interpretatzea instalazioa osatzen duten elementuak identifikatuta.
Nodoen sare-harguneak identifikatzea, baita konexio-armairuan horien irudikapena ere.
Instalazioa egiteko erreminta egokiak hautatzea.
Sare-moldagailuak instalatzea, kontrolatzaile eta guzti.
Erabili beharreko sare-protokoloak instalatzea eta konfiguratzea jasotako zehaztapenen arabera.
Sareko zerbitzu guztiak instalatzea eta konfiguratzea jasotako zehaztapenen arabera.
Egindako jarduerak dokumentatzea.
EI2.4 Zehaztutako konfigurazioa elementu aktiboei (kommutadoreak eta bideratzaileak) aplikatzea, zehaztutako
prozedurak baliatuta.
EI2.5 Sare lokalen ezarpena eraginpean hartzen duen lege-araudia eta araudi teknikoa identifikatzea, finkatutako
zehaztapenen arabera.
A3: Sarearen nodoetan komunikazio-protokoloen parametroen konfigurazioa ezartzea, sarean bertan integratzeko,
emandako prozeduren arabera.
EI3.1 Konfiguratu beharreko komunikazio-protokoloen parametroak, funtzioa eta baimendutako balio-barrutia
identifikatzea.
EI3.2 Komunikazio-protokoloen konfigurazio jakin baten zehaztapenak interpretatzea, nodoa sarean integratzeko
premiak eta dagozkion zerbitzuen ezarpena kontuan izanik.
EI3.3 Sareko nodo bati aurretiaz zehaztutako konfigurazio bat aplikatzeko jarraitu beharreko prozedura zerrendatzea.
EI3.4 Komunikazio-protokoloak konfiguratzea, jasotako zehaztapen teknikoen arabera.
EI3.5 Protokoloak transmisio-segurtasuneko eta enkriptazioko ezaugarriekin konfiguratzeko parametroak identifikatzea,
sare seguruetan integratzearren, ezarritako segurtasun-irizpideak aintzat hartuta.
EI3.6 Sare lokalaren nodoetan protokoloak konfiguratzeko egin beharreko prozesuak dokumentatzea, zehaztapen jakin
batzuei jarraiki.

Edukiak:
1. Sare lokalen arkitektura.
- Sareen sailkapena, barnean hartzen duten lurraldearen arabera.
- Sare lokal baten ezaugarriak.
- Sare lokalen arkitektura.
•
Oinarrizko topologiak.
•
Topologia logikoa eta fisikoa.
•
Kablerako sarbide-metodoa.
•
Komunikazio-protokoloak.
•
Gehien erabiltzen diren sare lokaleko arkitekturak.
- Araudia.
•
Estandarizazio-batzordeak.
•
Sare lokalen estandarrak.
•
Telekomunikazio Azpiegitura Komunak.

2. Sare lokal baten elementuak.
-

Ezaugarriak eta funtzioak
Lan-estazioak.
Zerbitzariak.
Sare-txartelak.
Konektibitate-ekipoak.
•
Errepikagailuak.
•
Kontzentratzaileak (Hub-ak).
•
Kommutadoreak (Switch-ak).
•
Bideratzaileak (Router-ak).
•
Atebideak (Gateway-ak).
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-

-

•
Zubiak (Bridge-ak).
•
Hari gabeko gailuak.
Sareko sistema eragileak.
Transmisio-baliabideak.
•
Kobrezko baliabideak: Pare-kable bihurritua eta kable ardazkideak.
•
Baliabide optikoak: Zuntz optikoko kableak.
•
Hari gabeko komunikazioak.
Kable egituratuak.
Kable egituratuen azpisistemak.
•
TIA/EIA estandarrak kable egituratuei buruz.
•
UTP/STP kable-estandarrak.
•
Sare lokal baten mapa fisikoa eta logikoa.

3. Sare lokal baten protokoloak.
-

-

-

-

Protokoloak: sarrera.
Sistema Irekien Interkonexio-eredua (OSI).
Maila fisikoa.
Lotura-mailaren protokoloak.
•
Lotura logikoaren kontrol-protokoloak (LLC).
•
Baliabiderako sarbidearen kontrol-protokoloak (MAC). Euspen-protokoloak. Lekuko pasodun protokoloak.
Bestelakoak.
Ethernet.
•
Ethernet: sarrera.
•
Ethernet eta OSI eredua.
•
MAC helbideratzea.
•
Ethernet-trama.
•
Ethernet-teknologiak.
Lotura-mailaren bestelako protokoloak: Token Ring, FDDI eta abar.
Sare-mailaren protokoloak.
•
Internet-protokoloa (IP). IPa: sarrera. IP helbidea. Helbideen esleipena. Bideratzea
•
Sare-mailaren bestelako protokoloak (IPX, eta abar)
Helbide fisikoak eta logikoak.

4. Sare lokalaren nodoen instalazioa eta konfigurazioa.
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- Komunikazio-armairua.
•
Komunikazio-armairuaren elementuak.
•
Nodoen sare-harguneak armairuan irudikatzea.
- Sare-moldagailuen eta kontrolatzaileen instalazioa.
- Sare-protokolo ohikoenen instalazioa eta konfigurazioa.
•
Parametro bereizgarriak.
•
TCP/IP protokoloaren konfigurazioa.
•
TCP/IParen konfigurazioaren elementuak.
•
IP helbidea.
•
Azpisarearen maskara.
•
Atebidea.
•
DNS zerbitzaria.
•
WINS zerbitzaria.
•
NetBIOSen konfigurazioa.
•
Lan-talde bati esleitzea.
•
Bestelako protokoloen konfigurazio-prozedura: SPX/IPX, eta abar.
•
Segurtasunaren konfigurazioa. Identitatearen autentifikazioa. Datuak enkriptatzea.
•
Konfigurazioko prozedura sistematikoak.
- Sare-zerbitzuen instalazioa eta konfigurazioa.
•
Sarean sartzeko zerbitzuak.
•
Fitxategi-zerbitzua.
•
Inprimatze-zerbitzuak.
•
Posta-zerbitzua.
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•
Bestelako zerbitzuak.
- Routerrei eta switchei konfigurazioak aplikatzeko prozedura.
•
Terminalaren emulazio-aplikazioak.
•
Terminalaren emulazio-aplikazioen konfigurazioa.
•
Konfigurazioen aplikazioa routerrei eta switchei.

2.2 prestakuntza-atala
SARE LOKAL BATEAN GORABEHEREN EGIAZTAPENA ETA KONPONKETA
Kodea: UF0855
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sarearen konektibitate-elementuak eta prozesu horietarako erremintak probatzeko eta egiaztatzeko prozedurak
aplikatzea.
EI1.1 Sare lokal batean konektibitatea egiaztatzeko prozesuaren etapak azaltzea.
EI1.2 Sare lokal batean konektibitatea egiaztatzeko erabiltzen diren erremintak zerrendatzea, sare lokaletan ezarritako
teknologien arabera.
EI1.3 Sarearen kudeaketa-erreminten funtzionamendu operatiboa azaltzea komunikazio-gailuen egoera egiaztatzeko,
erreminten zehaztapen teknikoak kontuan izanik.
EI1.4 Kasu praktiko batean, sare lokal bat jada instalatuta dago eta baimendutako eta debekatutako konexio-aukerak
egiaztatu behar dira, baita partekatutako baliabideetarako sarbidea ere, emandako prozeduren arabera.
EI1.5 Kasu praktiko batean, sare lokal bat jada instalatuta dago; honako lan hau egin behar da: egin diren proba- eta
egiaztapen-prozesuak dokumentatzea, zehaztapen teknikoen arabera.
A2: Sare lokalaren komunikazio-elementuen gorabeherei erantzutea eta konponbidea ematea, emandako zehaztapenen
arabera.
EI2.1 Sare lokalen komunikazio-elementuetan gertatzen diren gorabeherak deskribatzea, erabilitako komunikazioteknologien eta teknologia horietan sartzen diren elementuen arabera.
EI2.2 Sare lokalaren komunikazio-elementuetako gorabeherak detektatzeko erabili diren erremintak eta prozedurak
zerrendatzea, aurretiaz definitutako kontingentzia-plan baten zehaztapenen arabera.
EI2.3 Sarean jakinarazitako gorabehera bat eragin duten kausak isolatzeko eta diagnostikatzeko erabiltzen diren
erremintak eta teknikak deskribatzea, kontingentzia-planean adierazitakoari jarraiki.
EI2.4 Sare lokalaren komunikazio-elementuetako gorabeherak ebazteko prozedura sistematikoak azaltzea, gorabehera
zein gailutan detektatzen den arabera.
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, sare lokal baten barruan simulatutako matxurak konpondu behar
dira, jasotako zehaztapenen arabera eta emandako prozedurei jarraiki; honako lan hauek egin behar dira:
Gorabeherak detektatzeko sistemak sortu dituen alarmak interpretatzea.
Gorabehera eragin duen elementua lokalizatzea.
Gorabehera konpontzea aurretiaz ezarritako prozedurak aplikatuta.
Gorabehera erregistratzea dagokion dokumentuan.

Edukiak:
1. Sare lokalen konektibitate-elementuen egiaztapena eta proba.
- Egiaztatzeko eta probak egiteko erremintak.
•
Sistema eragileak egiaztatzeko eta probatzeko erremintak.
•
TCP/IP komandoak.
•
IP konfigurazioa lortzea.
•
Konexio-probak egitea.
•
Erantzunak interpretatzea.
- Sare lokalen konektibitate-elementuak egiaztatzeko eta probatzeko prozedura sistematikoak.
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2. Sare lokal batean gerta daitezkeen gorabehera-motak.
- Gorabeherak loturaren konektibitatean.
- Gorabeherak sarean.

3. Sare lokaletako gorabeherak detektatzea eta diagnostikatzea.
- Sare lokaletan komunikazio-gailuen diagnostikoa egiteko erremintak.
- Sare lokaletan gorabeherak kudeatzeko prozesuak.

4. Pare-kable bihurrituak eta kable ardazkideak egiaztatzea.
- Kableak egiaztatzeko erreminten kategoriak.
- Kable-aztergailuak edo egiaztagailuak.
•
Ezaugarriak.
•
Pare-kable bihurrituak egiaztatzeko prozedura.
o Zirkuitu irekia.
o Zirkuitulaburra.
o Hari gurutzatuak.
o Pare gurutzatuak.
o Pare zatitua.
o Telefono-tentsioak detektatzea.
o Zubi-deribazioa.
o Ethernet-atakak detektatzea.
•
Kable ardazkideak egiaztatzeko prozedura.
•
Ethernet bidezko elikatzea detektatzeko prozedura.
•
Kableak lokalizatzeko prozedurak, tonuak erabilita.

5. Sareko gorabeherak egiaztatzea eta konpontzea.
- Egiaztapen-erremintak.
•
Honako hauekin loturiko arazoak detektatzea:
•
Trama luzeak eta laburrak.
•
Gehiegizko trafikoa.
•
Netware.
•
TCP/IP.
•
Hosta konfiguratzea.
•
Izenak erabakitzea.
•
NetBIOS.
•
Konexioa http-zerbitzariarekin edo proxyarekin.
•
Konexioa posta-zerbitzariarekin.
•
Konexioa inprimatze-zerbitzariarekin.
•
Bestelakoak.

3

3. prestakuntza-modulua:
APLIKAZIO INFORMATIKOEN INSTALAZIOA ETA KONFIGURAZIOA
Kodea: MF0221_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0221_2: Helburu orokorreko pakete informatikoak eta aplikazio
espezifikoak instalatzea, konfiguratzea eta mantentze-lanak egitea.
Iraupena: 60 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ekipo informatikoen konfigurazioari buruzko informazioa interpretatzea aplikazioak egoki instalatuta ote dauden
zehazteko.
EI1.1 Aplikazio bat instalatzean sistema batetik kontuan izan behar diren baliabidek eta osagaiak deskribatzea.
EI1.2 Programa-motak eta aplikazioak sailkatzea ongi funtzionatzeko ekipoko zer baliabide behar duten arabera.
EI1.3 Dokumentazio teknikoa zuzen interpretatzea gaztelaniaz, Autonomia Erkidegoko berezko hizkuntzan edo ohiko
moduan erabiltzen den hizkuntza teknikoan argitaratuta egonda ere.
EI1.4 Kasu praktiko batean, ekipo informatikoetan aplikazioak instalatu behar dira; honako lan hauek egin behar dira:
Aplikazioa instalatzeko beharrezkoak diren elementu guztiak identifikatzea eta lokalizatzea (euskarri
magnetikoak, giltzak, lizentziak, motxilak, prozedurak eta eskuliburuak)
Aplikazioa instalatzeko dokumentaziotik, gutxieneko eskakizunak eta eskakizun optimoak interpretatzea
instalatu nahi diren osagaien arabera
Aplikazioak ekipo informatikoari eskatzen dizkion ezaugarriak (PUZ abiadura, zenbateko memoria, diskoan
erabilgarri dagoen lekua, hardware espezifikoa eta bestelakoak) zehaztea, sistema eragilearen erremintak
erabilita
- Aurreko ondorioen arabera, zer instalazio-mota egin daitekeen zehaztea, zer zati ezin diren instalatu eta, kasu
horretan, zer aldaketa (hardware edo software) egin behar diren instalazio optimoa egiteko
Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak dokumentatzea
A2: Bulegotikako aplikazioak eta aplikazio korporatiboak instalatzea, konfiguratzea eta eguneratzea ekipo informatiko
batean.
EI2.1 Birus-motak, infekzioa zabaltzeko modua eta ekipo informatiko batean eragin ditzakeen efektuak zerrendatzea.
EI2.2 Birus informatikoek eragindako kalteen konponketarako eta prebentziorako erabiltzen diren erreminten (antibirusa)
funtzionamendua azaltzea.
EI2.3 Erabiltzaileek kontuan izan beharreko oinarrizko oharrak deskribatzea, segurtasun informatikoari eta birus
informatikoak eragindako infekzioen prebentzioari dagokienez.
EI2.4 Ekipo informatiko batean aplikazio bat instalatzeko edo eguneratzeko prozesuan egin behar diren jarduerak
deskribatzea.
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, birus aurkako softwarea eguneratu behar da; honako lan hauek
egin behar dira:
Antibirusaren bertsioa eta birus-patroiak egiaztatzea.
Birus-patroien azken bertsioa deskargatzea Internetetik.
Antibirusa instalatzeko/eguneratzeko euskarri magnetikoa eguneratzea, eskuragarri dauden patroien azken
datu-basearekin.
Patroien datu-basearen konfigurazio-datuak behar bezala dokumentatzea
Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak dokumentatzea.
EI2.6 Kasu praktiko batean birus aurkako programa bat instalatu edo eguneratu behar da; honako lan hauek egin behar
dira:
Birus aurkako programa behar bezala instalatzea edo eguneratzea, ezarritako prozedurari jarraiki.
Programa konfiguratzea ezarritako eskakizunen arabera.
Antibirusaren bertsioa eguneratzea eskuragarri dauden azken patroiekin.
Egindako ekintza jasotzea ekipoaren erregistro-orrian.
Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak dokumentatzea.
EI2.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ekipo informatiko batean aplikazio jakin bat instalatu edo
eguneratu behar da; honako lan hauek egin behar dira:
Aplikaziotik adierazitako osagaiak behar bezala instalatzea edo eguneratzea, fabrikatzaileak ezarritako
prozedurari eta/edo jasotako zehaztapenei jarraiki.
Aplikazioa konfiguratzea instalazioa egin den ekipoaren ezaugarriak eta baliabideak kontuan izanik.
Aplikazioa pertsonalizatzea erabiltzaileak izan ditzakeen lehentasunen arabera.
Aplikazioa konfiguratzea erabiltzaileak izan ditzakeen desgaitasunak kontuan izanik; horretarako, aplikazioak
berak, sistema eragileak eta horretako instalatutako hardwareak eskaintzen dituzten ahalmen guztiak baliatu
behar dira.
Aplikazioak erabiltzen dituen direktorioak konfiguratzea lehendik dagoen dokumentaziora, txantiloietara edo
bestelako informazio garrantzitsurako sarbidea ahalbidetzeko.
Aplikazioaren funtzionamendua egiaztatzea proba sistematikoak eginda, instalatutako osagaiek ongi
funtzionatzen dutela eta ekipoaren beraren baliabideetara nahiz sarean partekatutakoetarako sarbidea
ziurtatzeko.
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EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean instalazio-prozedurak ez ditu eman espero ziren emaitzak; honako
lan hauek egin behar dira:
Dokumentazio teknikoa kontsultatzea arazoa identifikatzeko eta konponbidea aurkitzeko.
Internet kontsultatzea (laguntza teknikoko webgunean, foroak) arazoa identifikatzeko eta konponbidea
aurkitzeko.
Gorabehera eta aurkitutako konponbidea dokumentatzea horretarako ezarritako formatu batean.
A3: Aplikazio informatikoen erabilera ahalbidetzea programak gaizki funtzionatzen duenean laguntza teknikoa eskainita.
EI3.1 Gorabehera bat kudeatzeko prozesua deskribatzea, oharra jasotzen denetik erabat konpontzen den arte.
EI3.2 Sistema mikroinformatiko batean gehien gertatzen diren matxura-motak eta horien sintomak zerrendatzea, eta
bakoitzari izan ditzakeen konponbideak eta konponketaren larrialdi-maila bat esleitzea.
EI3.3 Gorabeheren txostenak egitea erabiltzaile batek deskribatutako balizko erroreetan oinarrituta.
EI3.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ekipo informatiko bat matxuratuta dago eta errorearen deskripzioa
badugu; honako lan hauek egin behar dira:
Arazoa erreproduzitzea ekipoan.
Ekipoaren matxurarekin loturiko gorabehera argi eta garbi deskribatzea.
Kausa probablearen mota ezartzea (hardwarea, sistema eragilea, aplikazioa, birusa, posta, Interneterako
sarbidea, bestelakoak).
Konponketaren larrialdi-maila ezartzea.
Arazoaren kausa eta konponbide posibleak deskribatzea.
Konpontzeko behar diren elementuak zerrendatzea.
Konponketarako aurreikusitako jarduerak zerrendatzea.
Ekipo informatikoa konpontzeko aurreikusitako denbora kalkulatzea.
EI3.5 Ahal den heinean, matxurak hondatu duen informazioa berreskuratzea.
EI3.6 Konponketa bat egin ostean informazioa berreskuratzeko eta babesteko ezarritako prozedurak aplikatzea.
EI3.7 Arazoa software-arazotzat (sistema eragilea edo aplikazioa) sailkatu baldin bada:
Akatsaren kausa identifikatzea morroien, laguntza-programen, eskuliburuen eta Interneteko kontsulten (FAQ,
tutorialak, foroak) bitartez
Konponketa egiteko beharrezkoak diren elementu guztiak (firmwarea, driverrak, instalazioaren euskarri
magnetikoa, lizentziak, eskuliburuak eta abar) identifikatzea eta lokalizatzea eta Internet erabiltzea elementu
horiek eskura ez badaude.
Konponketa egitea prozedura egokiak erabiliz.
Konponketa amaitutakoan, lehen gertatzen den funtzionamendu desegokia ez dela gertatzen egiaztatzea.
Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak dokumentatzea.
EI3.8 Arazoa birus batek eragindako infekziotzat sailkatu baldin bada:
Ekipo informatikoak birus aurkako programa bat baduela eta eguneratuta dagoela egiaztatzea (behar izanez
gero, Interneten egin kontsulta), eta ez badago eguneratuta, eta ahal izanez gero, azken bertsioa instalatzea.
Kutsatutako fitxategiak lokalizatzea birus aurkako programaren bitartez.
Birusa ezabatzea ahalik eta datu gehien salbatzeko ahalegina eginda.
Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak dokumentatzea.

Edukiak:
1. Sistema informatiko baten baliabideak eta osagaiak.
- Sistema eragilearen erremintak, informazioa lortzeko.
- Hardware-baliabideak: Gatazkak eta baliabide partekatuak, DMA, E/S, IRQ kanalak, Memoria, Hardware behartua.
- Gailu-kudeatzailea.
•
Gailuei eta baliabideei buruzko informazioa.
•
Balioak eta propietateak konfiguratzea.
•
Gailuen instalazioa eta desinstalazioa.
•
Gailu-kontrolatzaileak eguneratzea eta ikustea.
•
Instalatutako gailuen eta/edo sistemaren gailuen txostenak inprimatzea.

2. Aplikazio informatikoek sistemari eskatutako eskakizunak.
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Eskuratze-iturriak.
Hardware-osagaien eskakizunak.
Sistema eragilearen eskakizunak.
Beste eskakizun batzuk.
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3. Softwareko lizentzia-motak.
- Programa-motak.
•
Programa-motak, lizentziei dagokienez.
•
Erabilera libreko aplikazioak.
•
Aldi baterako erabilera duten aplikazioak.
•
Garapen-bidean dauden aplikazioak (beta).
•
Lizentziako aplikazio beharrezkoak.
•
Aplikazioak erabiltzeko erabaki korporatiboak.
•
Kode bidezko lizentziak.
•
Motxila bidezko lizentziak.
- Egile-eskubideak eta indarreko araudia.
•
Egile-eskubideak.
•
Patenteak, Markak eta Industria-Jabetza.
•
Datuak Babesteari eta Segurtasun Informatikoari buruzko Lege Organikoa.
•
Jabetza intelektualari buruzko legea.

4. Aplikazio informatikoen instalazioa.
- Aplikazio baten osagaiak.
•
Formatua.
•
Erabiltzailearen eskuliburua.
- Segurtasun-kopia egiteko prozedurak.
- Aplikazioen instalazioa eta erregistroa.
•
Legezko eta legez kanpoko softwarea. Jabetza intelektualari buruzko legea. Software originala
baliozkotzea. Autentikotasun-ziurtagiriak.
•
Osagaiak eta aplikazioak instalatzea edo eguneratzea. Bulegotikakoak.
- Testu-prozesadoreak.
o Kalkulu-orriak.
o Diapositibak aurkezteko aplikazioak.
o Grafikoen tratamendurako aplikazioak.
o Bestelako aplikazio eta osagaiak.
o CD batetik instalatzea.
o Internetetik instalatzea.
o Instalazioan morroiak erabiltzea.
o Fitxategi konprimatuak.
•
Aplikazioen aktibazioa eta erregistroa.
•
Aplikazioen desinstalazioa.
- Bulegotikako aplikazio ohikoenen konfigurazioa.
- Honako hauek egiaztatzeko eta probatzeko prozedurak: Instalatutako osagaiak. Berezko baliabideetarako
sarbidea. Baliabide partekatuetarako sarbidea.

5. Software-matxuren diagnostikoa eta konponketa.
- Arazoak konpontzeko metodologia.
•
Dokumentazioa.
•
Laguntza teknikoa web bitartez.
•
Foroak, blogak, komunitateak eta abar
- Diagnostiko-arazoak.
- Sistemaren eta aplikazioen erroreen txostenen konfigurazioa.
- Akatsen identifikazioa.
•
Datuen eta fitxategien galera.
•
Sistemaren ezegonkortasuna.
•
Sistemaren funtzionamendu desegokia.
•
Ekipoaren funtzionamendu desegokia sistemaren edo aplikazioen konfigurazioan aldaketak egiteagatik.
•
Aplikazio baten funtzionamendu desegokia.
•
Sistema eragilea ez da abiatzen.
•
Bestelakoak.
- Ohiko konponbideak.
•
Fitxategien eta karpeten segurtasun-kopiak.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolagailuak berrinstalatzea.
Sistema eta aplikazioak leheneratzea.
Hardware-gailuak desgaitzea.
Gehitu edo kendu programak.
Azken konfigurazio balioduna leheneratzea.
Ekipoa abiatzea segurtasun-moduan.
Berreskuratze-kontsola.
Segurtasun-kopia.
Sistema leheneratzea.
Sistema eragilea berrinstalatzea.
Bestelakoak.

6. Birus aurkako softwarearen instalazioa eta konfigurazioa.
- Birus informatikoak.
•
Software gaiztoa: Kontzeptu eta definizioak.
o Bilakaera.
o Birusak, harrak, troiarrak, bestelakoak.
o Programetako ahuleziak eta adabakiak.
o Infekta daitezkeen fitxategien motak.
o Hedatzeko bideak.
o Birusak mezu, programa eta dokumentuetan.
o Software gaiztoa ezkutatzea.
o Web-orriak.
o Posta elektronikoa.
o Ordenagailuaren memoria nagusia.
o Abiatze-sektorea.
o Makroak dituzten fitxategiak.
•
Infekzioaren efektu eta sintomak.
•
Birus informatikoak eta sistema eragileak.
•
Sistema eragileen eguneratze kritikoak.
•
Infekzioa saihesteko ardurak.
- Birusaren aurkako softwarearen definizioa.
- Antibirusen osagaien aktiboak. Txertoa. Detektatzailea. Ezabatzailea.
- Birus aurkako softwareko paketeen ezaugarri orokorrak.
•
Spyware aurkako babesa.
•
Software gaiztoaren aurkako babesa.
•
Firewall-babesa.
•
Ahulezien aurkako babesa.
•
Iruzurren aurkako babesa.
•
Eguneratze automatikoak.
•
Segurtasun-kopiak eta ordenagailuaren errendimenduaren optimizazioa.
- Birusaren aurkako softwarearen instalazioa.
•
Sistemaren eskakizunak.
•
Softwarearen instalazioa, konfigurazioa eta aktibazioa.
•
Erreskate-diskoak sortzea.
•
Desinstalazioa.
- Leiho nagusia.
•
Babesen egoera. Aktibazioa eta desaktibazioa.
•
Azterketa- eta txosten-motak.
•
Eguneratze automatikoa eta eskuzkoa.
•
Birusaren ereduen edo/eta malwarearen fitxategi identifikatzaileen eguneratzea.
•
Babesen konfigurazioa. Aktibazioa eta desaktibazioa.
•
Azterketa, birusak ezabatzea eta datuak berreskuratzea.
•
Eguneratzeak.
•
Zerbitzuetarako sarbidea. Euskarria. Informazioa lortzea.Bestelako aukerak.
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4

4. prestakuntza-modulua:

APLIKAZIO MIKROINFORMATIKOAK
Kodea: MF0222_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0222_2 Helburu orokorreko pakete informatikoak eta aplikazio
espezifikoak erabil ditzan ahalbidetzea erabiltzaileari.
Iraupena: 200 ordu
4.1 prestakuntza-atala
ERABILTZAILEEN LAGUNTZA BULEGOTIKAKO ETA POSTA ELEKTRONIKOKO
APLIKAZIOEN ERABILERAN
Kodea: UF0856
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

A1: Aplikazio informatikoen erabilera ahalbidetzea erabiltzailea erabiltzen ari den bitartean laguntza eskainita.
EI1.1 Komunikazio pertsonaleko teknika egokiak aplikatzea erabiltzailearekin komunikazio ona lortzeko.
EI1.2 Gida bisual bat osatzea aplikazio baten oinarrizko erabilera-kontzeptuak bilduta eta oinarrizko prozedurak eta
kontuan hartzeko oinarrizko alderdiak ere deskribatzea.
EI1.3 Behar bezalako zehaztutako kasu praktikoetan, erabiltzaileari laguntza simulatua ematen zaio; honako lan hauek
egin behar dira:
Erabiltzailearen premia behar bezala interpretatzea ematen dituen azalpenen arabera.
Esku-hartzearen prozedura definitzea.
Proposatutako arazoari egokitutako gida (idatzitakoa edo bisuala) osatzea.
Erabiltzaileari konponbidea aplikatzen trebatzea.
A2: Posta eta agenda elektronikoa kudeatzea bulegotikako aplikazioen bitartez.
EI2.1 Mezu elektroniko bat osatzen duten elementuak deskribatzea.
EI2.2 Posta eta agenda elektronikoak kudeatzeko oinarrizko premiak zerrendatzea eta deskribatzea.
EI2.3 Posta elektronikoaren, Interneteko posta elektronikoaren eta «news» albisteen foroen artean dauden
antzekotasunak eta ezberdintasunak zerrendatzea.
EI2.4 Ekipo informatikoetako agendak «palm»-motako gailu eramangarrietako agendekin konektatzea eta
sinkronizatzea.
EI2.5 Kasu praktiko batean helbide-liburua kudeatu behar da; honako lan hauek egin behar dira:
Kontaktuak inportatzea eta esportatzea.
Kontaktuak karpetatan antolatzea eta banaketa-zerrendak sortzea
Helbide-liburua gutunak bidaltzeko edo etiketak sortzeko beste programa batzuetarako erabilgarri izatea.
Kontaktu berriak txertatzea eta lehendik daudenak ezabatzea edo aldatzea
EI2.6 Kasu praktiko batean posta elektronikoa kudeatu behar da; honako lan hauek egin behar dira:
Posta-programaren beste bertsio edo beste erreminta batzuetatik/batzuetara mezuak inportatzea eta
esportatzea.
- Mezu elektronikoen txantiloiak eta sinadura korporatiboak sortzea.
Posta karpetatan antolatzea adierazitako irizpideei jarraiki.
Babesgarriak egitea eta mezu zaharrak berreskuratzea eta ezabatzea.
Aplikazioa konfiguratzea mezuak automatikoki birbideratzeko, «spam» mezu baztergarriak saihesteko eta
aplikazioaren beste funtzio batzuetarako
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EI2.7 Kasu praktiko batean agenda kudeatu behar da; honako lan hauek egin behar dira:
Agendan sarrerak txertatzea.
Bilerak antolatzea.
Atazak txertatzea.
Oharrak txertatzea.
EI2.8 Kasu praktiko batean, albiste-foro bateko harpidetza egitea, mezuak sinkronizatzea eta foroan parte hartzea
funtzionatzen duela egiaztatzeko.

Edukiak:
1. Komunikazio-teknikak erabiltzaileari laguntza ematean.
Komunikazio-motak.
Komunikazioaren ondorioak.
Komunikaziorako eragozpenak edo oztopoak.
Komunikazioa enpresan.
Ahozko komunikazio-moduak.
Hizkuntzaren zehaztasuna eta argitasuna.
Erabiltzaileari emandako laguntza.
•
Erabiltzaileei emandako prestakuntza. Aholkularitza utilitateen eta aplikazioen maneiuan. Segurtasunpolitikak.
•
Laguntza teknikoaren eta laguntza-prozeduren erabilera.
•
Testu bidezko gidak edo gida bisualak egitea erabiltzaileentzat.
- Softwareko lizentzia-motak.
•
Programa-motak
•
Programa-motak, lizentziei dagokienez.
o Erabilera libreko aplikazioak.
o Aldi baterako erabilera duten aplikazioak.
o Garapen-bidean dauden aplikazioak (beta).
o Aplikazioak erabiltzeko erabaki korporatiboak.
o Kode bidezko lizentziak.
o Motxila bidezko lizentziak.
- Egile-eskubideak eta indarreko araudia.
•
Egile-eskubideak.
•
Patenteak, Markak eta Industria-Jabetza.
•
Datuak Babesteari eta Segurtasun Informatikoari buruzko Lege Organikoa.
•
Jabetza intelektualari buruzko legea.

-

2. Posta elektronikoaren eta agendaren kudeaketa.
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- Definizioak eta terminoak.
- Funtzionamendua.
- Mezu elektroniko baten formatua.
•
Goiburua.
•
Mezuaren gorputza
•
Erantsitako fitxategiak.
- Posta-kontuen konfigurazioa.
- Posta elektronikoaren kudeatzaileak.
•
Leihoak.
•
Mezu bat idatzi eta bidaltzea.
•
Igorlea.
•
Hartzailea ( A:, CC:, CCO)
•
Gaia. Mezuaren testua. Erantsitako datuak.
•
Mezuak irakurtzea.
•
Mezuei erantzutea.
•
Mezuak antolatzea.
•
Mezuak inprimatzea.
•
Helbide-liburua.
•
Mezuak iragaztea.
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- Web-posta.
- Txantiloiak eta sinadura korporatiboak.
- Helbide-liburuaren kudeaketa.
•
Inportatzea.
•
Esportatzea.
•
Kontaktuak gehitzea.
•
Banaketa-zerrendak sortzea.
•
Zerrenda bulegotikako beste aplikazio batzuentzat erabilgarri jartzea.
- Postaren kudeaketa.
•
Karpeten antolaketa.
•
Inportatzea.
•
Esportatzea.
•
Mezu zaharrak ezabatzea segurtasun-kopiak gordeta.
•
Sarrerako mezuen konfigurazioa.
•
“Spam” mezu baztergarrien aurrean babestea.
- Posta eta agenda elektronikoak kudeatzeko aplikazio baten funtsezko osagaiak.
- “News” albiste-foroak:
•
Konfigurazioa.
•
Erabilera.
•
Mezuak sinkronizatzea.
- Agenden programak “palm”-motako gailu eramangarriekin sinkronizatuta.
•
Instalazioa.
•
Erabilera.
•
Sinkronizazioa.
- Agendaren kudeaketa.
•
Hitzorduak.
•
Egutegia.
•
Abisuak.
•
Atazak.
•
Oharrak.
•
Bilerak antolatzea.
•
Morroiaren erabilgarritasuna.

3. Mezuak enkriptatzeko programen instalazioa.
-

Deskarga eta instalazioa.
Gako publikoak eta pribatuak sortzea.
Gakoak kudeatzea.
Konfigurazioa.
Gakoak banatzea eta lortzea.
Mezu enkriptatuak/sinatuak bidaltzea.

4. Sinadura elektronikoko ziurtagiriak eskuratzea.
-

Komunikazioetako segurtasunari buruzko kontzeptuak.
Ziurtagiri elektronikoak.
Sinadura elektronikoa.
Pertsona fisiko batek ziurtagiri bat eskuratzea.
Ziurtagiria eta posta elektronikoa.

4.2 prestakuntza-atala
TESTU-DOKUMENTUAK LANTZEA
Kodea: UF857
Iraupena: 50 ordu
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Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau LB2 lanbide-burutzapenekin bat dator, testu-prozesadoreei

dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Dokumentuak egitea testuak lantzeko edo prozesatzeko bulegotika-aplikazioen bitartez.
EI1.1 Dokumentu baten oinarrizko ezaugarrien artetik, testu-prozesadore batekin egin daitezkeenak deskribatzea.
EI1.2 Dokumentu-tipoak nola egin deskribatzea: gutunak, ofizioak, ziurtagiriak, erreklamazioak, faxak, aktak, deialdiak
eta bestelako dokumentuak.
EI1.3 Testu-prozesadoreek eskaintzen dituzten oinarrizko ezaugarriak azaltzea dokumentu bat pertsona askoren artean
iruzkindu eta berrikusteko.
EI1.4 Ordenagailuko karpetak eta dokumentuak antolatzea testu-prozesadoretik erraz eta modu eraginkorrean iristeko
moduan egon daitezen.
EI1.5 Dokumentuak lokalizatzeko, berreskuratzeko, izendatzeko eta grabatzeko eragiketak egitea testu-prozesadore
batetik.
EI1.6 Dokumentuan beste aplikazio batzuetako elementuak (taulak, grafikoak, testu-zatiak) txertatzea.
EI1.7 Beste testu-prozesadore batzuetatik edo aurreko bertsioren batetik datozen dokumentuak inportatzea
aplikazioaren erremintak erabilita.
EI1.8 Dokumentuak inprimatzea testu-prozesadoretik, aplikazioaren eta inprimagailuaren aukera guztiak erabilita.
EI1.9 Txantiloiak egitea, testu-prozesadoreak eskaintzen dituen ezaugarriak erabilita. Gutun-azalak eta etiketak egitea
txantiloiak eta datu-base bateko eremuak uztartuta.
EI1.10 Makro sinpleak egitea eta beste erabiltzaile batzuei eskaintzea.
EI1.11 Kasu praktiko batean, dokumentu bat egin behar da dokumentuaren zatiak dituzten hainbat fitxategitan oinarrituta
eta formatuak homogeneizatu behar dira; horretarako, dokumentu nagusiak eta azpidokumentuak erabili behar dira.

Edukiak:

1. Testu-lanketako programa.
Programan sartzea eta irtetea.
Testu-prozesadorearen interfazearen deskribapena.
Dokumentuaren leihoa.
Egoera-barra.
Testuak tratatzeko aplikazioaren laguntza.
Tresna-barra estandarra.
Lasterbide-teklaren metodoak erabiltzea.
Eragiketak dokumentuaren testuarekin.
•
Gai orokorrak.
•
Txertatze-modua.
•
Gainidazte-modua.
•
Karaktere bat ezabatzea.
•
Kurtsorea korritzea.
•
Testua hautatzeko zenbait modu.
•
Kopiatzeko eta itsasteko aukerak.
•
Testua bilatzea eta ordeztea.
•
Arbelaren erabilera eta berezitasunak.
•
Karaktere bereziak txertatzea.
•
Data eta ordua txertatzea.
•
Azken aldaketak desegitea eta berregitea.
- Eragiketak aplikazioaren fitxategiekin.
•
Dokumentu berri bat sortzea.
•
Lehendik dagoen dokumentu bat irekitzea.
•
Dokumentu batean egindako aldaketak gordetzea.
•
Dokumentu bat bikoiztea.
•
Dokumentu bat ixtea.
•
Zenbait bertsio edo aplikaziotako dokumentuen bateragarritasuna.
•
Leihoko menua maneiatzea. Zenbait dokumentu maneiatzea.
- Testua zuzentzea.
•
Letra-tipoak hautatzea.
-
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o Letra-tipoa, estiloa, tamaina, kolorea, azpimarratua eta efektuak.
o Karaktereen arteko tartea.
o Maiuskulak/Minuskulak.
•
Paragrafoak maneiatzea.
o Paragrafoak lerrokatzea.
o Hainbat koska-mota erabiltzea.
o Paragrafo eta lerroen arteko tartea.
•
Ertzak eta Itzaldurak txertatzea.
o Paragrafoen eta testuen ertzak.
o Paragrafoen eta testuen itzaldurak.
•
Buletak eta numerazioa txertatzea.
o Buletak.
o Zerrenda zenbakituak.
o Zenbakidun eskema.
•
Tabulazioak maneiatzea.
o Tabulazio-motak.
o Tabulazioak tabuladoreen elkarrizketa-koadrotik maneiatzea.
o Tabulazioak ezartzeko eta aldatzeko erregela erabiltzea.
- Orrialdeen konfigurazioa eta bisualizazioa.
•
Orrialde-konfigurazioa.
o Marjinak.
o Orrialdearen orientazioa
o Paperaren tamaina.
o Orrialde-diseinua.
o Marjinak aldatzeko erregela erabiltzea.
•
Dokumentua bistaratzea.
•
Goiburuak eta orri-oinak txertatzea.
•
Orrialdeak zenbakitzea.
•
Orrialde-ertzak sortzea.
•
Orrialde- eta sekzio-jauziak txertatzea
•
Zutabeak txertatzea.
•
Oinean eta amaieran oharrak txertatzea.
- Taulak sortzea.
•
Dokumentu batean taulak txertatzea edo sortzea
•
Taula baten barruan editatzea eta mugitzea.
•
Gelaxkak, errenkadak, zutabeak, taula hautatzea.
- Errenkaden eta zutabeen tamaina aldatzea.
•
Gelaxken marjinak aldatzea
•
Taula bati formatua aplikatzea.
•
Taula baten egitura aldatzea.
•
Testu-zuzenketa.
o Hizkuntza hautatzea.
o Testu-zuzenketa.
o Gramatika-zuzenketa.
o Ortografiako eta gramatikako aukerak erabiltzea.
o Hiztegi pertsonalizatua erabiltzea.
o Autozuzenketa.
o Sinonimoak hautatzea.
o Itzulgailua maneiatzea.
•
Makroak sortzea. Makro-grabatzailea. Makroak erabiltzea.
•
Dokumentuak inprimatzea. Inprimaketa. Inprimagailuaren konfigurazioa.

2. Gutun-azalak, etiketak eta ereduzko dokumentuak sortzea.
- Bidalketa masiborako ereduzko dokumentua sortzea: gutunak, gutun-azalak, etiketak edo posta elektronikoko
mezuak.
- Datu-artxiboak sortuz edo erabiliz hartzaileak hautatzea.
- Gutun-azalak eta etiketak sortzea, konfigurazio-aukerak.
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- Posta-konbinazioa: dokumentura, inprimagailura edo posta elektronikora irtetea.

3. Irudiak txertatzea.
-

Fitxategi batetik.
Clipartak erabiliz.
Arbela erabiliz.
Irudiak testuarekin doitzea.
Irudiak hobetzea.
Forma landuak txertatzea eta horiekin eragiketak egitea.

4. Estiloak sortzea eta txantiloiak maneiatzea.
- Estilo estandarrak.
- Estiloak esleitzea, sortzea, aldatzea eta ezabatzea.
- Txantiloiak eta morroiak maneiatzea.
•
Fitxategi berria menuko txantiloiak eta morroiak erabiltzea.
•
Dokumentu-txantiloiak sortzea, gordetzea eta aldatzea.

5. Dokumentuekin lan egitea.
- Dokumentu luzeekin lan egitea
•
Indize eta eduki-taulak sortzea.
•
Erreferentzia gurutzatuak egitea.
•
Izenburu zenbakituak egitea.
•
Dokumentu nagusiak eta azpidokumentuak sortzea.
- Dokumentuak bateratzea.
•
Kalkulu-orriekin.
•
Datu-baseekin.
•
Grafikoekin.
•
Aurkezpenekin.
- Dokumentuak berrikustea eta dokumentu partekatuekin lan egitea. Bertsioen, kanbio-kontrolen eta berrikuspenen
kudeaketa.
•
Iruzkinak txertatzea.
•
Dokumentuak konparatzea.
•
Dokumentu osoa edo zati bat babestea.

4.3 prestakuntza-atala
KALKULU-ORRIAK LANTZEA
Kodea: UF0858
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau LB2 lanbide-burutzapenekin bat dator, kalkulu-orriei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Dokumentuak lantzea kalkulu-orrien bulegotikako aplikazioen bitartez.
EI1.1 Funtzio baten oinarrizko kontzeptuak azaltzea: sarrera-datuak, funtzioa, irteera
EI1.2 Ordenagailuko karpetak eta dokumentuak antolatzea kalkulu-orritik erraz eta modu eraginkorrean iristeko moduan
egon daitezen.
EI1.3 Dokumentuak lokalizatzeko, berreskuratzeko, izendatzeko eta grabatzeko eragiketak egitea kalkulu-orri batetik.
EI1.4 Hainbat kasu praktikotan dokumentuak landu eta editatu behar dira kalkulu-orri batek eskaintzen dituen
ezaugarriak erabilita; honako lan hauek egin behar dira:
Datuak txertatzea hainbat formatutan.
Datuekin kalkuluak egitea formulen bitartez.
Formatu egokia ematea datuak behar bezala aurkezteko.
Datuen baliozkotasuna egiaztatzea kalkulu paraleloen bitartez.

Sistema mikroinformatikoak

Erreferentzia zirkularren arazoak, zero zatitzailea duten zatiketen arazoak eta bestelako arazoak konpontzea,
aplikazioak eskaintzen dituen utilitateekin.
Dokumentuaren beste orri batzuen eta beste dokumentu batzuetako orrien erreferentziak erabiltzea.
Dokumentuan beste aplikazio batzuetako elementuak (taulak, grafikoak, testu-zatiak) txertatzea.
Kalkulu-orriko datuak dituzten hainbat motatako mapak eta grafikoak txertatzea aplikazioaren morroiak
erabilita.
EI1.5 Hainbat kasu praktikotan iragazkiak, eskemak eta gelaxkak immobilizatzeko eragiketak erabiltzea datuak behar
bezala aurkezteko.
EI1.6 Beste programa batzuetatik edo aurreko bertsioren batetik datozen dokumentuak inportatzea aplikazioaren
erremintak erabilita.
EI1.7 Dokumentuak inprimatzea kalkulu-orritik, aplikazioaren eta inprimagailuaren aukera guztiak erabilita.
EI1.8 Erabiltzaile-funtzioak eta makro sinpleak sortzea eta beste erabiltzaile batzuei eskaintzea.
EI1.9 Txantiloiak egitea jasotako argibideei jarraiki, gelaxken babesari eta aurkezpen argiari bereziki erreparatuta,
erabiltzaile batek erraz eta errorerik egin gabe erabili ahal izan ditzan.
-

Edukiak:
1. Kalkulu-orriaren aplikazioa.
-

-

-

-

-

Aplikazioa instalatzea eta hastea.
Aplikazioa konfiguratzea.
Programan sartzea eta irtetea.
Kalkulu-orriaren interfazearen deskribapena.
Kalkulu-orriaren aplikazioko laguntza.
Bistaratzeko aukerak.
Lasterbide-teklaren metodoak erabiltzea.
Kalkulu-orrian barrena korritzea.
•
Teklatuaren eta saguaren bitartez.
•
Korritze handiak.
•
Korritze-barrak.
Datuak kalkulu-orrian sartzea.
•
Datu-motak. Zenbakizkoak. Alfazenbakizkoak. Data/ordua. Formulak. Funtzioak.
Kalkulu-orria editatzea eta aldatzea. Kalkulu-orria hautatzea. Barrutiak. Zutabeak. Errenkadak. Orriak
Datuak aldatzea.
•
Gelaxka baten edukia editatzea.
•
Gelaxka edo gelaxka-barruti baten edukia ezabatzea.
•
Zuzentzaile ortografikoa erabiltzea.
•
Bilatzeko eta ordezteko utilitateak erabiltzea.
•
Txertatzea eta ezabatzea. Gelaxkak. Errenkadak. Zutabeak. Kalkulu-orriak.
•
Honako hauek kopiatzea edo birkokatzea: Gelaxkak edo gelaxka-barrutiak. Kalkulu-orriak.
•
Gelaxkak immobilizatzea eta babestea.
Liburu bat biltegiratzea eta berreskuratzea.
•
Liburu berri bat sortzea.
•
Lehendik dagoen liburu bat irekitzea.
•
Liburu batean egindako aldaketak gordetzea.
•
Liburu baten kopia sortzea.
•
Liburu bat ixtea.
Barrutien arteko eragiketak.
•
Barruti bat azkar betetzea.
•
Zenbait barruti hautatzea (barruti anizkoitza, hiru dimentsioko barrutia).
•
Barruti-izenak esleitzea.
Kalkulu-orri baten itxura aldatzea
•
Gelaxkaren formatua: Zenbakia. Lerrokatzea. Letra-tipoa. Ertzak. Betegarria. Babesa.
•
Zutabe eta errenkaden zabalera eta garaiera
•
Zutabeak, errenkadak edo kalkulu-orriak ezkutatzea eta bistaratzea.
•
Kalkulu-orriaren formatua. Gelaxken tamaina eta konbinazioa. Koloreak eta testurak.
•
Kalkulu-orri baten izena aldatzea.
•
Baldintzazko formatuak.
•
Autoformatuak edo estilo aurredefinituak.
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- Formulak maneiatzea.
•
Eragileak eta lehentasuna.
•
Formulak idaztea.
•
Formulak kopiatzea.
•
Erreferentzia erlatiboak, absolutuak eta mistoak.
•
Kanpo-erreferentziak eta estekak
•
Formuletan akatsak konpontzea: Errore-motak. Erroreak zuzentzen laguntzeko erremintak.
- Funtzioak erabiltzea.
•
Matematika-funtzio aurredefinituak erabiltzea.
•
Funtzio aurredefinituak erabiltzeko arauak maneiatzea.
•
Funtzio arruntenak erabiltzea.
•
Funtzioetarako morroia erabiltzea.
•
Erabiltzaile-funtzioak sortzea.
•
Erroreak arakatzeko funtzioak erabiltzea.
- Beste aplikazio batzuetatik inportatzea.
•
Datu-baseak.
•
Aurkezpenak.
•
Testu-dokumentuak.

2. Grafikoak eta bestelako elementuak txertatzea.
Grafikoaren elementuak.
Grafikoa sortzea.
Grafikoa aldatzea.
Grafikoa ezabatzea.
Kalkulu-orri batean bestelako elementuak txertatzea
•
Irudiak txertatzea.
•
Forma aurredefinituak txertatzea.
•
Testu artistikoa sortzea.
•
Bestelako elementuak txertatzea.
- Txantiloiak eta Makroak erabiltzea.
•
Txantiloiak sortzea eta erabiltzea.
•
Makroak sortzea eta grabatzea.
•
Makroak erabiltzea.

-

3. Kalkulu-orriak inprimatzea.
-

Inprimatze-eremuak hautatzea.
Inprimatzeko zehaztapenak hautatzea.
Orrialde-konfigurazioa. Marjinak. Orientazioa. Goiburuak eta orrialde-oinak eta -zenbakitzea.
Aurrebista.
Inprimatzeko moduak.
Inprimagailuaren konfigurazioa.

4. Datuekin lan egitea.
-

Datu-egiaztapenak.
Eskemak egitea.
Taulak edo datu-zerrendak sortzea.
Datu-zerrenda ordenatzea, eremu baten edo batzuen arabera.
Iragazkiak erabiltzea.
Guztizko partzialak kalkulatzea.

5. Liburu partekatuak berrikustea eta horiekin lan egitea
-
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Bertsioen, kanbio-kontrolen eta berrikuspenen kudeaketa
Iruzkinak txertatzea.
Kalkulu-orri bat babestea.
Liburu bat babestea.
Liburu partekatuak sortzea eta erabiltzea.
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4.4 prestakuntza-atala
AURKEZPENAK EGITEA
Kodea: UF0859
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau LB2 lanbide-burutzapenekin bat dator, aurkezpenei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Dokumentuak lantzea aurkezpenak egiteko bulegotikako aplikazioen bitartez.
EI1.1 Diapositiba baten zatiak azaltzea, baita aurkezpen bateko informazioaren transmisio egokia lortzeko kontuan izan
beharreko faktoreak ere.
EI1.2 Ordenagailuko karpetak eta aurkezpenak antolatzea aplikaziotik erraz eta modu eraginkorrean iristeko moduan
egon daitezen.
EI1.3 Aurkezpenak lokalizatzeko, berreskuratzeko, izendatzeko eta grabatzeko eragiketak egitea aplikaziotik.
EI1.4 Aurkezpenen txantiloiak egitea, aplikazioak eskaintzen dituen ezaugarriak erabilita.
EI1.5 Hainbat kasu praktikotan aurkezpenak landu eta editatu behar dira aplikazioak eskaintzen dituen ezaugarriak
erabilita; honako lan hauek egin behar dira:
Ezarritako txantiloia erabiltzea.
Eskura dugun katalogoan eskatutakoari gehien atxikitzen zaizkion figurak lokalizatzea.
Diapositibetan koadroen banaketa egitea (testuak, figurak, taulak eta bestelakoak) eskatutakoari jarraiki,
honako hauek erabilita:
Hainbat kolore, testura, efektu eta aplikazioak eskaintzen dituen bestelako ezaugarriak
Bulegotikako beste aplikazio batzuetako elementuak txertatzea
Diapositiba batetik besterako trantsizioa egiteko aplikazioak eskaintzen dituen teknika guztiak erabiltzea
Diapositibak kopiatzeko, mugitzeko eta aldatzeko aplikazioak ahalbidetzen dituen edizio-eragiketak erabiltzea.
EI1.6 Kasu praktiko batean, iruzkinak txertatzearekin eta saialdiak egitearekin lotura duten aplikazioaren ezaugarriak
egiaztatzea.
EI1.7 Aurkezpenak inprimatzea aplikaziotik, paperean edo gardenkietan, aplikazioaren eta inprimagailuaren aukera
guztiak erabilita.
EI1.8 Ekipo informatikoa eta proiekzio-ekipoa behar bezala konektatzea aurkezpen bat egiteko.

Edukiak:
1. Aurkezpenak diseinatzea, antolatzea eta artxibatzea.
-

Enpresa baten irudi korporatiboa. Garrantzia. Erakundearen estilo-arauak errespetatzea.
Aurkezpenen diseinua. Argitasuna informazioan. Ideia transmititzean konbentzitzea
Emaitzak ebaluatzea.
Aurkezpenak antolatzea eta artxibatzea. Informazioaren konfidentzialtasuna.
Egindako lana entregatzea.

2. Aurkezpenen aplikazioa.
Aurkezpenetarako aplikazioa exekutatzea.
Aurkezpenetarako aplikaziotik irtetea.
Aurkezpen bat sortzea.
Aurkezpen bat grabatzea.
Aurkezpen bat ixtea.
Aurkezpen bat irekitzea.
Pantailaren egitura.
Aplikazioaren ikuspegiak deskribatzea.
•
Arrunta.
•
Diapositiba-sailkatzailea.
•
Eskema.
- Diapositibekin egin daitezkeen ekintzak.
•
Diapositiba berria txertatzea.
•
Diapositibak ezabatzea.

-

39

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK
Profesionaltasun-Ziurtagiria

•
Diapositibak bikoiztea
•
Diapositibak ordenatzea.
- Objektuekin lan egitea.
•
Objektuak hautatzea.
•
Objektuak korritzea.
•
Objektuak ezabatzea.
•
Objektuen tamaina aldatzea.
•
Objektuak bikoiztea.
•
Objektuak birkokatzea.
•
Objektuak diapositibaren barruan lerrokatzea eta banatzea.
•
Testuekin lan egitea. Testua txertatzea (diapositibatik, aurkezpenaren eskematik). Testuaren formatua
aldatzea.
•
Paragrafo-formatua hautatzea. Lerrokatzea. Zenbakidun zerrendak. Buletak. Estiloak.
•
Taulak maneiatzea. Taulak sortzea. Errenkada eta zutabeekin egin daitezkeen eragiketak. Gelaxkak
horizontal eta bertikal lerrokatzea.
•
Marrazkiak egitea. Marrak. Laukizuzenak eta laukiak. Zirkuluak eta elipseak. Autoformak. Itzalak eta 3D.
Erregelak eta gidariak.
•
Clipartak erabiltzea eta txertatzea.
•
Grafikoak sortzea
•
Organigramak eta zenbait diagrama-estilo sortzea.
•
Testu artistikoa sortzea.
•
Soinuak eta filmak txertatzea.
•
Objektu-formatua erabiltzea. Betegarriak. Marrak. Itzal-efektuak edo 3D
- Aurkezpenaren dokumentazioa.
•
Iruzkinak txertatzea
•
Hizlariaren oharrak prestatzea
- Aurkezpenaren diseinuak edo estiloak hautatzea.
•
Estilo-txantiloiak erabiltzea.
•
Kolore-konbinazioa.
•
Diapositiben atzeko planoa sortzea.
•
Maisuak erabiltzea.

3. Diapositibak inprimatzea eta aurkeztea.
- Diapositibak zenbait euskarritan inprimatzea eta aurkeztea.
•
Orrialde-konfigurazioa.
•
Goiburuak, oinak eta zenbakitzea.
•
Inprimatze-formatuak konfiguratzea.
•
Inprimatzeko aukerak hautatzea.
- Diapositibak aurkeztea, lekua eta azpiegitura kontuan izanda.
•
Elementuak animatzea.
•
Diapositiben trantsizioa.
•
Denbora-tarteak hautatzea.
•
Aurkezpenaren konfigurazioa. Aurkezpena hizlariarekin egitea. Aurkezpena azalpenean. Aurkezpen
pertsonalizatuak
•
Proiektagailu batera konektatzea eta konfiguratzea
•
Aurkezpena probatzea
•
Aurkezpena proiektatzea.

4.5 prestakuntza-atala
IRUDIAK ETA BESTELAKO ELEMENTU GRAFIKOAK LANTZEA ETA ALDATZEA
Kodea: UF0860
Iraupena: 30 ordu
40

Sistema mikroinformatikoak

Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin irudiei eta grafikoei

dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Grafikoak egitea irudiak lantzeko edo ukituak egiteko bulegotika-aplikazioen bitartez.
EI1.1 Grafikoak irudikatzeko moduak (bit-mapak, bektorialak) eta formatu ohikoenak deskribatzea.
EI1.2 Grafikoetan bereizmenaren kontzeptua, konprimatzeko moduak eta gerta litezkeen kalitate-galerak azaltzea.
EI1.3 Kamera digitalekin argazkiak ateratzeko beharrezkoak diren oinarrizko kontzeptuak azaltzea.
EI1.4 Irudiekin loturiko iragazkien, gammaren, distiraren eta kontrastearen kontzeptuak azaltzea
EI1.5 Grafikoen katalogo bat antolatzea edukien arabera, katalogoan bildutako irudi, grafiko eta argazkietara erraz eta
modu eraginkorrean iristea ahalbidetzeko.
EI1.6 Argazki kamera digitalen edo eskanerren bitartez, Internetetik edo beste bideren batetik irudiak lortzea eta
katalogoan txertatzea.
EI1.7 Eskura dauden erremintak erabiltzea irudien formatua aldatzeko eta bereizmena aldatzeko, irudien tamaina
erabilera partikularretara egokitzearren; hartara, tamaina/kalitatea erlazioa optimizatuko da.
EI1.8 Hainbat kasu praktikotan grafikoak egin behar dira zehaztutakoari jarraiki eta marrazketa-aplikazioak eskaintzen
dituen ezaugarri guztiak erabili behar dira.
EI1.9 Hainbat kasu praktikotan argazkietan ukituak egin behar dira zehaztutakoari jarraiki eta argazkiak editatzeko
aplikazioak eskaintzen dituen ezaugarri guztiak erabili behar dira.

Edukiak:

1. Irudiak lortzea
- Irudi digitalaren deskribapena.
•
Grafikoak eta irudiak irudikatzeko moduak. Bit-mapak. Bektorialak. Mota bakoitzaren abantailak eta
eragozpenak.
•
Grafikoak irudikatzeko erabiltzen diren formatuak. Erabilera.
•
Grafikoen bereizmena eta kalitatea.
•
Formatu konprimatuak. Kalitate-galerak konprimatzean.
•
Kolore-ereduak. Kolore-eskalak eta -gamak. RGB kolore-eredua. CMYK kolore-eredua.
- Beste eredu batzuk.
- Eskaneatze-teknika.
- Kamera digitalak.
•
Kamera digital baten osagaiak.
•
Ohiko kontrolak.
•
Kamera digital baten egoeraren LCDa.
•
Pilak eta memoriak instalatzea.
•
Hasierako konfigurazioa.
•
Kamera digitalaren Softwarea instalatzea.
•
Argazkiak eta bideoklipak lortzea.
•
Argazkiak lortzeari buruzko oinarrizko kontzeptuak.
o Fokuratzea.
o Zoom optikoa eta digitala.
o Flasha.
o Irudiaren kalitatea aldatzea.
o Kaptura-moduak.
o Zurien oreka doitzea.
o ISO abiadura.
o Saturazioa eta araztasuna doitzea.
- Beste baliabide batzuk.
- Lortutako irudiak sistema informatikoan gordetzea.
- Irudiak inprimatzea.
- Irudien katalogoak maneiatzea.
•
Katalogoak sortzea
•
Katalogoa antolatzea
•
Katalogoa erabiltzea.
•
Irudiak katalogoan txertatzea.
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2. Grafikoak egiteko aplikazioen erabilera.
- Erabiltzailearen Interfaze Grafikoa deskribatzea.
- Marrazteko erremintak erabiltzea.
•
Lerroak: zuzenak, kurbak, hautsiak.
•
Figura geometrikoak.
•
Testua.
- Transformazioak egitea.
•
Objektuen tamaina.
•
Biraketak.
•
Objektuak batzea eta bereiztea.
- Figuren arteko konexioa eta lerrokatzea
- Taldekatzeak eta beste eragiketa batzuk.
- Koloreak eta testurak hautatzea.
- Figuren Liburutegiak erabiltzea.
- Irudiak hainbat formatutara inportatzea eta esportatzea.

3. Argazkietan ukituak egiteko aplikazioen erabilera.
-

5

Erabiltzailearen Interfaze Grafikoa deskribatzea.
Hautatzeko eta editatzeko erremintak erabiltzea.
Transformatzeko erremintak erabiltzea.
Kolore-erremintak erabiltzea.
Pintura-erremintak erabiltzea.
Iragazkiak erabiltzea.
Argazkien liburutegiak erabiltzea.
Irudiak hainbat formatutara inportatzea eta esportatzea.

5. prestakuntza-modulua:
SISTEMA MIKROINFORMATIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDEJARDUNBIDEAK
Kodea: MP0177
Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Oinarrizko softwarea instalatzea eta konfiguratzea enpresan ezarritako protokolo eta prozeduren arabera.
EI1.1 Sistema eragilearen instalazioan esku hartzen duten faseak identifikatzea eta ekipo informatikoaren eskakizunak
egiaztatzea.
EI1.2 Sistema eragilea instalatzea, konfiguratzea eta/edo eguneratzea, baita utilitateen programak ere, jasotako
zehaztapenen eta bezeroaren premien arabera.
EI1.3 Ekipoaren funtzionamendua egiaztatzea instalazioa burututakoan.
EI1.4 Sistema eragileek sistema ustiatzeko eskaintzen dituzten aplikazioak erabiltzea.
EI1.5 Egindako lana dokumentatzea enpresaren prozedurei jarraiki.
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A2: Sare lokal baten instalazioan, konfigurazioan, abiatzean eta mantentze-lanetan parte hartzea jasotako argibideei jarraiki,
enpresan ezarritako prozeduren arabera.
EI2.1 Komunikazio-elementuekin loturiko dokumentazio teknikoa interpretatzea.
EI2.2 Sare lokalaren nodoak instalatzea eta konfiguratzea, baita protokolo-kudeatzaileak eta komunikazio-zerbitzuak
izaten dituzten bestelako programak ere, ezarritako prozedurei jarraiki.
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EI2.3 Sarearen konektibitate-elementuak probatzeko eta egiaztatzeko prozedurak aplikatzea, beharrezkoak diren
hardware- eta software-erremintak erabilita.
EI2.4 Sare lokalean izandako matxurak konpontzen parte hartzea, enpresak finkatutako prozedurak eta erremintak
erabilita.
EI2.5 Egindako lana dokumentatzea enpresaren prozedurei eta aginduei jarraiki.
A3: Helburu orokorreko pakete informatikoak eta aplikazio espezifikoak instalatzea, konfiguratzea eta mantentze-lanak
egitea, jasotako argibideei jarraiki.
EI3.1 Bulegotikako aplikazioak eta aplikazio korporatiboak instalatzea, konfiguratzea eta eguneratzea ekipo informatiko
batean, enpresaren zehaztapenei jarraiki eta erabiltzaile-postuaren ezaugarriak kontuan izanik.
EI3.2 Ekipoak gaizki funtzionatzen duenean, aplikazioak ustiatzeko arazoak konpontzea, ezarritako prozedurei jarraiki
eta, ahal den heinean informazioa babestea eta berreskuratzea.
A4: Bulegotikako aplikazioak eta aplikazio korporatiboak erabiltzeko garaian, erabiltzaileari laguntza eta erraztasunak
ematea.
EI4.1 Gida bisualak egitea bulegotikako aplikazioak eta aplikazio korporatiboak erabiltzearekin loturiko oinarrizko
kontzeptuekin.
EI4.2 Erabiltzaileak trebatzea lanean erabiltzen dituzten bulegotika-aplikazioen maneiuan, zalantzak argituta edo lanak
zuzenean eginda.
A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraiki.
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Sistema mikroinformatikoak instalatzea, konfiguratzea eta mantentze-lanak egitea enpresaren
prozedurei jarraiki.
- Oinarrizko softwarearen instalazioa eta konfigurazioa.
- Sare lokalen instalazioan eta konfigurazioan parte hartzea.
- Pakete informatikoei dagokienez, instalazioan, konfigurazioan, mantentze-lanetan eta erabiltzailearen laguntzan
laguntzea enpresaren prozedurei jarraiki.

2. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea
-

Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea.
Lantokiko komunikazio-bideak ezagutzea.
Enpresaren lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Sistema mikroinformatikoak

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0219_2:

Instalación y configuración de
sistemas operativosSistema
eragileen instalazioa eta
konfigurazioa

MF0220_2:

Implantación de los elementos
de la red localSare lokaleko
elementuen ezarpena

MF0221_2:

Instalación y configuración de
aplicaciones
informáticasAplikazio
informatikoen instalazioa eta
konfigurazioa

MF0222_2:

Aplicaciones
microinformáticasAplikazio
mikroinformatikoak
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*Azken hiru urteotan.

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

*GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Goi-mailako teknikaria Informatika eta
Komunikazioen lanbide-arloan.
• 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak, Informatika eta
Komunikazioen lanbide-arloan

Urte 1

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Goi-mailako teknikaria Informatika eta
Komunikazioen lanbide-arloan.
• 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak, Informatika eta
Komunikazioen lanbide-arloan

Urte 1

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Goi-mailako teknikaria Informatika eta
Komunikazioen lanbide-arloan.
• 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak, Informatika eta
Komunikazioen lanbide-arloan

Urte 1

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Goi-mailako teknikaria Informatika eta
Komunikazioen lanbide-arloan.
• 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak, Informatika eta
Komunikazioen lanbide-arloan

Urte 1

3 urte

Sistema mikroinformatikoak

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (M²) / 15 IKASLE

AZALERA (M²) / 25 IKASLE

60

75

Informatika Gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA

M1

M2

M3

M4

Informatika Gela

X

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA
−
−
−
−

Informatika Gela

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sarean jarritako ordenagailuak eta Interneteko konexioa.
Kable-armairua adabaki-panelekin, eta sarera konektatzeko gailuak.
Oinarrizko eta sareko softwarea.
Bulegotikako softwarea, internet-tresnak eta posta enkriptatzeko
programak.
Segurtasun-softwarea eta antibirusa.
Segurtasun-kopietarako eta berreskuratzeko softwarea.
Detektatzeko, diagnostikoak egiteko eta konponketarako softwarea.
Konektibitate-probak egiteko softwarea.
Sare lokaleko elementuen inbentarioa kontrolatzeko softwarea.
Inprimagailua eta periferikoak.
Kamera digitala.
Sare-aztergailuak.
Kable-ziurtagailuak.
Bideo-proiektagailua.
Orri birakaria.
Arbela.
Ikasgelako materiala.
Hezitzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
Altzari lagungarriak ikasgelaren ekipamendurako.
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Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta
parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen
den araudiaren arabera.
–
–
–
–
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