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ANNEX VI 

I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació: Administració de bases de dades 
 

Codi: IFCT0310 
 

Família professional: Informàtica i comunicacions 
 

Àrea professional: Sistemes i telemàtica 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
 

Qualificació professional de referència: 
 

IFC079_3 Administració de bases de dades (RD 295/2004 de 20 de febrer i 
modificacions RD 1087/2005 de 16 de setembre). 

 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics. 
UC0224_3: Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades. 
UC0225_3: Configurar i gestionar la base de dades. 
 
Competència general: 

 
Administrar un sistema de bases de dades interpretant-ne el disseny i l'estructura i 
adaptant el model als requeriments del sistema de gestió de bases de dades (SGBD), 
així com la configuració i administració d'aquest sistema en l'àmbit físic i lògic, per tal 
d'assegurar la integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació 
emmagatzemada. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits: 
–  Empreses o entitats mitjanes i grans dedicades a qualsevol sector productiu que 

disposin de sistemes d'informació per gestionar els seus processos de negoci. 
–  Empreses petites amb la possibilitat d'exercir com a professional autònom. 
–  Empreses que gestionen sistemes d'informació per a altres organitzacions. 
 
Sectors productius: 

 
Es desenvolupa en sectors productius on hi ha empreses que duen a terme les 
activitats següents: 
–  Desenvolupament de programari. 
–  Externalització de serveis informàtics. 
–  Consultoria tècnica en sistemes d'informació. 
–  I, en general, empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la 

gestió. 
 

Ocupacions i llocs de treball rellevants: 
 

Administrador/a de bases de dades 
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Tècnic/a en mineria de dades 
Analista orgànic/a 

 
Durada de la formació associada: 650 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

 
MF0223_3: Sistemes operatius i aplicacions informàtiques (170 hores). 
●  UF1465: Ordinadors per a bases de dades (60 hores). 
●  UF1466: Sistemes d'emmagatzematge (70 hores). 
●  UF1467: Aplicacions microinformàtiques i Internet per consultar i generar 

documentació (40 hores). 
MF0224_3: Administració de sistemes de gestió de bases de dades (200 hores). 
●  UF1468: Emmagatzematge de la informació i introducció als SGBD (50 hores). 
●  UF1469: SGBD i instal·lació (70 hores). 
●  UF1470: Administració i monitoratge dels SGBD (80 hores). 
MF0225_3: Gestió de bases de dades (200 hores). 
●  UF1471: Bases de dades relacionals i modelatge de dades (70 hores). 
●  UF1472: Llenguatges de definició i modificació de dades SQL (60 hores). 
●  UF1473: Salvaguarda i seguretat de les dades (70 hores). 

 
MP0313: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'administració de bases de 
dades (80 hores). 

 

II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  

 
Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 

MÒDUL FORMATIU 1 

Denominació: SISTEMES OPERATIUS I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 
 

Codi: MF0223_3 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
 

Associat a la unitat de competència: 
 

UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics. 
 

Durada: 170 hores 
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UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: ORDINADORS PER A BASES DE DADES 

 
Codi: UF1465 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Diferenciar els components principals d'un ordinador indicant les seves funcions 
i característiques tècniques. 

CE1.1  Explicar els components principals d'un ordinador o servidor de propòsit 
general en relació amb la seva funció i utilitat. 
CE1.2  Enumerar i descriure els elements de la placa base d'un ordinador i 
reconèixer-ne les funcions principals. 
CE1.3  Classificar els tipus de processadors principals segons la seva família 
tecnològica, l'evolució històrica i les característiques més rellevants. 
CE1.4  Classificar i explicar els perifèrics i components principals 
d'entrada/sortida d'un ordinador i assenyalar la funció que desenvolupen en el 
conjunt del sistema. 
CE1.5  Enumerar i classificar les ordres principals del conjunt d'instruccions de 
baix nivell d'un processador en relació amb la funció que executen. 
CE1.6  En una sèrie de supòsits pràctics de configuració de sistemes 
microinformàtics degudament caracteritzats mitjançant diagrama de connexions i 
documentació tècnica: 

–  Identificar la placa base i reconèixer el processador i els bancs de 
memòria; localitzar els discos i les unitats de disquet i CD/DVD; localitzar 
els connectors d'entrada i de sortida i classificar-los per tipus. 

 
C2:  Analitzar les funcions principals d'un sistema operatiu multiusuari i multitasca, i 
reconèixer i classificar els diferents tipus de sistemes operatius existents. 

CE2.1  Explicar els conceptes de nucli, nucli virtual i intèrpret d'ordres d'un 
sistema operatiu. 
CE2.2  Explicar els diferents mètodes d'adreçar i emmagatzemar els fitxers i 
sistemes de fitxers d'un sistema operatiu i d'estructurar els permisos de lectura i 
d'edició. 
CE2.3  Analitzar la funció de la memòria en el procés de tasques de l'ordinador i 
identificar els conceptes que hi estan relacionats: memòria central i expandida, 
memòria virtual i paginació i intercanvi. 
CE2.4  Enumerar les diferents polítiques de repartiment de temps del 
processador implementades als sistemes operatius i identificar l'impacte que té 
cadascuna en els tipus de processos. 
CE2.5  Reconèixer i explicar les funcions dels canvis de context, semàfors, 
planificador de treballs i controladors d'interrupcions en el funcionament dels 
sistemes operatius multiusuari i multitasca. 
CE2.6  Explicar els diferents mecanismes d'entrada i de sortida que fa servir un 
sistema operatiu en funció de l'ús de recursos. 
CE2.7  Classificar els sistemes operatius i les arquitectures per les diferents 
maneres en què s'han fet servir històricament. 
CE2.8  A partir d'un supòsit pràctic de configuració d'un sistema informàtic 
multiusuari i multiprocés: 

–  Instal·lar diferents sistemes operatius a la màquina i identificar els objectius 
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importants del procés. 
–  Configurar les àrees de paginació i intercanvi de memòria i reconèixer 

l'impacte que tenen en el sistema. 
–  Provocar bloquejos de recursos i interpretar l'impacte que tenen en el 

comportament del sistema. 
–  Crear i organitzar fitxers i sistemes de fitxers. 

 
C3:  Distingir i analitzar les variables de configuració d'un sistema operatiu i 
especificar quin efecte tenen sobre el comportament del sistema. 

CE3.1  Enumerar i explicar els diferents tipus de dispositius lògics que s'utilitzen 
per instal·lar serveis i aplicacions. 
CE3.2  Reconèixer i explicar els principals paràmetres de configuració del nucli 
d'un sistema operatiu i l'impacte que tenen sobre el comportament del sistema. 
CE3.3  Analitzar els serveis principals que s'executen en un sistema operatiu i la 
seva influència i competència en la gestió de recursos. 
CE3.4  Descriure les diferents maneres de monitorar i ajustar els components 
d'un sistema operatiu i analitzar tendències a partir de l'estat de càrrega. 
CE3.5  Correlacionar alarmes enviades pel sistema de monitoratge implementat 
prèviament i definir esdeveniments per resoldre'ls. 
CE3.6  A partir d'un supòsit pràctic per documentació tècnica de la instal·lació i 
configuració del sistema operatiu: 

–  Confeccionar l'estructura de fitxers i els sistemes de fitxers amb els 
permisos d'usuari. 

–  Detallar els processos arrencats a la màquina. 
–  Detallar l'estat de càrrega d'ocupació en disc i ús de memòria, identificar 

les xarxes definides al sistema, instal·lar i compilar diferents controladors 
de dispositiu de components maquinari, arrencar monitors del sistema i 
analitzar les dades en temps real i en mode agregat. 

 
Sumari 

 
1.  Definició i identificació de l'estructura i els components principals d'un 

ordinador de propòsit general segons la seva funció i utilitat. 
–  Processador. 

–  Identificació dels diferents tipus de processadors (CISC i RISC) i de les 
parts que els componen (conjunt d'instruccions, registres, comptador, 
unitat aritmeticològica, interrupcions). 

–  Enumeració i classificació dels conjunts d'instruccions principals d'un 
processador de la família 8086. 

– Avantatges i inconvenients dels models CISC i RISC. 
–  Memòries RAM i xPROM. 

–  Descripció dels models de memòries RAM actuals i diferències DDR, 
SDRAM. 

–  Descripció dels models de memòries xPROM. 
–  Definició de memòries cau. 
–  Nivells de memòria cau. 
–  Determinació de la importància que tenen en el rendiment del sistema. 
– Valoració de les memòries per velocitat i cost d'unitat d'emmagatzematge. 

–  Interfícies d'entrada i de sortida. 
–  Dispositius externs. 
–  Enumeració general dels tipus d'interfícies més comuns. 

–  Discos. 
–  Definició i descripció. 
–  Identificació i localització de les parts de discos mecànics. 
–  Classificació de discos per la seva interfície d'entrada i sortida. 



 

5/30 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

– Avantatges i inconvenients dels diferents tipus de discos. 
–  Anàlisi del disc SCSI i la seva interfície. 

–  Anàlisi del disc d'estat sòlid i avantatges i inconvenients com a mitjà 
d'emmagatzematge substitutiu de discos mecànics. 

–  Anàlisi del disc SATA i comparació amb els discos PATA. 
–  Famílies i tipus de processadors. 

–  Classificació de les famílies dels processadors segons la seva 
compatibilitat amb el microprocessador 8086 d'Intel (CISC i RISC). 

–  Classificació i models de processador de 64 bits. 
– Avantatges i inconvenients de les diferents solucions dels fabricants 

principals. 
–  Història dels processadors Intel des del model 8086 fins a la família 

Pentium. 
–  Comparació amb AMD. 
–  Processador Power. Avantatges i tipus de perifèrics. 
–  Classificació per perifèrics d'entrada o de sortida. 
–  Introducció al llenguatge d'assemblador. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic d'identificació i assemblatge d'un 

ordinador segons les pautes que s'indiquin. 
–  Sistemes operatius. 

 
2.  Funcions i objectius dels sistemes operatius i ús de la memòria. 

–  El sistema operatiu com a interfície usuari-ordinador. 
–  El sistema operatiu com a administrador de recursos. 
–  Facilitat d'evolució d'un sistema operatiu. 
–  Requeriments de la gestió de memòria (reubicació, protecció, compartició, 

organització lògica i física). 
–  Concepte de memòria virtual. 
–  Concepte de paginació. 
–  Incidència de la paginació en el rendiment del sistema. 
–  Descripció de la gestió de memòria en sistemes Linux, Windows i Solaris. 

 
3.  Sistemes de fitxers. 

–  Fitxers. 
–  Directoris. 
–  Implementació de sistemes de fitxers. 
–  Exemples i comparació de sistemes de fitxers. 
–  Sistemes de fitxers amb journaling. 
–  Seguretat del sistema de fitxers. 

 
4.  Identificació i descripció dels conceptes de multiprocés i multiusuari. 

–  Maquinari de multiprocessador. 
–  Tipus de sistemes operatius per a multiprocessador. 
–  Multiordinadors. 
–  Explicació de l'organització d'usuaris. Descripció dels diferents models 

d'organització. 
 

5.  Partició lògica i nuclis virtuals. 
–  Concepte de virtualització. 
–  Història de la virtualització. 
–  Descripció i comparació de les diferents implementacions de virtualització 

(virtualització completa, paravirtualització...). 
 

6.  Aplicació de les tècniques de configuració i ajust de sistemes. 
–  Rendiment dels sistemes. Enumeració, descripció i interpretació de les 



 

6/30 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

principals eines per observar el consum de recursos en memòria, CPU i disc 
en sistemes Windows, Linux i Solaris. 

–  Exemples de resolució de situacions d'alt consum de recursos i competència 
en sistemes Windows, Linux i Solaris. 

–  Enumeració i descripció dels principals processos de serveis que s'executen 
als sistemes operatius Windows, Linux i Solaris, i l'efecte que tenen sobre el 
conjunt del sistema. 

–  Descripció de diferents sistemes de comptabilitat que permetin establir models 
predictius i anàlisis de tendències als sistemes operatius Windows, Linux i 
Solaris. 

–  Plans de proves de preproducció. Descripció de diferents eines per realitzar 
proves de càrrega que afectin CPU, memòria i entrada/sortida als sistemes 
operatius Windows, Linux i Solaris. 

–  Elaboració d'un pla de proves per al sistema operatiu. 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE 
 

Codi: UF1466 
 

Durada: 70 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 i l'RP4. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1:  Reconèixer i descriure codificacions i nomenclatures d'elements informàtics 
d'acord amb els criteris d'estandardització més estesos. 

CE1.1  Descriure i aplicar la normativa referent a la nomenclatura i classificació 
de fitxers i els seus contenidors requerida per facilitar la salvaguarda i 
administració de les dades del sistema. 
CE1.2  Descriure i emprar normatives de nomenclatura estandarditzada de 
màquines, serveis i aplicacions requerides per facilitar les tasques d'administració. 
CE1.3  Reconèixer i aplicar les polítiques de migració i arxivament de fitxers que 
s'han d'utilitzar en la gestió d'emmagatzematge del sistema en funció de la 
necessitat de processament posterior i de l'eficiència d'ús de recursos. 
CE1.4  En diversos supòsits i casos pràctics degudament caracteritzats de 
servidors connectats a diferents xarxes de comunicacions TCP/IP: 

–  Generar un mapa d'adreces IP de xarxes i servidors. 
–  Definir i implantar un servidor de noms (DNS). 

CE1.5  A partir d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat d'arquitectura 
de sistemes de fitxers: 

–  Analitzar i explicar l'estructura implementada. 
–  Identificar les dates de creació, vigència i última modificació d'un conjunt 

característic de fitxers. 
–  Identificar els usuaris autoritzats per obrir i modificar un conjunt 

característic de fitxers. 
–  Aplicar diferents polítiques de migració de dades i analitzar la influència 

que tenen en la disponibilitat d'espai i en el temps d'execució de processos. 
 

C2:  Distingir els diferents tipus d'emmagatzematge utilitzats als sistemes operatius 
multiusuari indicant-ne l'estructura, les característiques i les modalitats d'operació. 

CE2.1  Enumerar i classificar els diferents sistemes d'emmagatzematge en 
funció de la capacitat, les característiques de rendiment i la compatibilitat amb els 
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sistemes operatius més estesos. 
CE2.2  Descriure i classificar els mecanismes de protecció i recuperació física 
de la informació en funció del seu mode de funcionament i rendiment. 
CE2.3  Enumerar i analitzar les agrupacions de volums, volums lògics i tipus de 
format que es defineixen i s'implementen a cada sistema operatiu i gestor de 
volums. 
CE2.4  Escollir i emprar les eines de gestió de volums lògics que s'utilitzen per 
administrar l'emmagatzematge segons el seu mode de funcionament i la 
compatibilitat amb els diferents sistemes operatius.  
CE2.5  Explicar com funciona l'accés en paral·lel a múltiples volums físics i quin 
valor aporta al sistema operatiu. 
CE2.6  Enumerar els sistemes d'emmagatzematge en cinta i cartutx i classificar-
los per tipus de suport, gestió manual o automàtica i ús als sistemes operatius i a 
les aplicacions. 
CE2.7  En diversos supòsits i casos pràctics degudament caracteritzats de 
sistemes amb emmagatzematge extern i intern i llibreries de cintes: 

–  Documentar un mapa físic/lògic de capacitats que defineixi: volums físics 
amb la seva capacitat, adreça i mode d'accés, unitats de cinta i les seves 
etiquetes, proteccions de paritat implementada i nombre d'accessos a 
cada volum. 

–  Definir volums lògics i sistemes de fitxers amb diferents mides i estructura. 
–  Instal·lar i configurar un sistema de balanceig d'accessos tolerant a 

fallades. 
–  Definir l'accés en paral·lel a sistemes de fitxers i analitzar l'impacte que té 

en el rendiment dels sistemes utilitzant les eines de monitoratge del 
sistema operatiu. 

–  Implementar amb el gestor de volums lògics la rèplica de volums 
mitjançant programari i analitzar-ne la utilitat per a la recuperació del 
sistema operatiu. 

 
C3:  Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat de sistemes, 
xarxes de comunicacions i dades. 

CE3.1  Explicar els conceptes fonamentals de les polítiques de seguretat i 
protecció de dades i la seva relació amb la recuperació i continuïtat de serveis i 
aplicacions. 
CE3.2  Explicar les diferències entre còpies de seguretat físiques i lògiques i la 
influència que tenen en els sistemes operatius, sistemes de fitxers i bases de 
dades. 
CE3.3  Identificar les principals arquitectures d'alta disponibilitat de sistemes i 
components i analitzar-ne els avantatges i les debilitats en funció de cada cas. 
CE3.4  Explicar el mode de funcionament dels tallafocs, antivirus i servidors 
intermediaris a les arquitectures de xarxes de comunicacions. 
CE3.5  Reconèixer les tècniques i els procediments operatius emprats per 
garantir la seguretat en els accessos d'usuari als serveis i a les aplicacions, amb 
especial interès en les arquitectures relacionades amb Internet. 
CE3.6  En diversos supòsits i casos pràctics degudament caracteritzats de 
sistemes informàtics connectats a xarxes de comunicacions: 

–  Implementar còpies de seguretat de fitxers i bases de dades. 
–  Recuperar aplicacions que utilitzin bases de dades a partir de còpies de 

seguretat físiques i incrementals i les seves especificacions de continuïtat. 
–  Instal·lar i configurar tallafocs als servidors que només permetin l'accés 

des dels clients i protocols especificats. 
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Sumari 

 
1.  Organització i gestió de la informació. 

–  Sistemes de fitxers. 
–  Nomenclatura i codificació. 
–  Jerarquies d'emmagatzematge. 
–  Migracions i arxivament de dades. 

– Volums lògics i físics. 
–  Concepte de partició. 

–  Concepte de taula de particions i MBR. 
–  Descripció de sistemes d'emmagatzematge NAS i SAN. Comparació i 

aplicacions. Comparació dels sistemes SAN iSCSI, FC i FCoE. 
–  Gestió de volums lògics. El sistema de gestió de volums LVM. 

Guia bàsica d'ús de l'LVM. 
–  Accés paral·lel. 
–  Protecció RAID. Comparació dels diferents nivells de protecció RAID. 

Menció de l'opció de controladors RAID de programari o maquinari: RAID 0, 
RAID 1, RAID 5 (recuperació de discos grans amb RAID 5) i RAID 6. 

–  Anàlisi de les polítiques de salvaguarda. 
–  Punts únics de fallada, concepte i identificació. 
– Tipus de còpies de seguretat i calendarització de còpies. 
–  Salvaguarda física i lògica. 
–  Salvaguarda en blocs i fitxers. 

–  Conceptes d'alta disponibilitat. Diferències entre clúster, grid i el balanceig 
de càrrega. 

–  Integritat de dades i recuperació de servei. Guia mínima per elaborar un 
pla de continuïtat de negoci. Conceptes d'RPO (Recovery Point Objective) 
i RTO (Recovery Time Objective). 

–  Custòdia de fitxers de seguretat. Problemàtica de la salvaguarda i 
l'emmagatzematge de dades confidencials. Algunes implicacions. Llei 
orgànica de protecció de dades (LOPD). 
–  Anàlisi de les polítiques de seguretat. 

–  Accés restringit per comptes d'usuari. Propietat de la 
informació. 

–  Identificador únic d'accés. Sistemes de single sign on (SSO). 
–  Protecció antivirus. 
–  Auditories de seguretat. 

 
2.  Desenvolupament de diferents supòsits pràctics degudament caracteritzats 

en què s'analitzin els aspectes següents. 
–  L'efecte de les possibles decisions de particions i accés al disc, així com la 

implementació d'una política de salvaguarda de dades. 
–  La política de nomenclatura dels diferents sistemes i el desenvolupament d'un 

mapa de xarxa per documentar-ho. 
–  Diferents sistemes de fitxers per estudiar la nomenclatura seleccionada i les 

dades d'accés i modificació dels fitxers, així com els permisos dels usuaris per 
accedir-hi. 

–  La migració de dades entre diferents sistemes. 
 

UNITAT FORMATIVA 3 
 

Denominació: APLICACIONS MICROINFORMÀTIQUES I INTERNET PER 
CONSULTAR I GENERAR DOCUMENTACIÓ 
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Codi: UF1467 
 

Durada: 40 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1:  Utilitzar els principals tipus d'eines ofimàtiques i les aplicacions i els serveis 
associats a Internet. 

CE1.1  Enumerar i explicar les funcions principals dels processadors de textos, 
fulls de càlcul i edició de presentacions. 
CE1.2  Relacionar els principals serveis associats a Internet i classificar-los 
segons la seva funció i especificitat. 
CE1.3  Aplicar les funcions de les eines ofimàtiques i els serveis d'Internet a 
l'elaboració de documentació tècnica degudament estructurada i estandarditzada 
per facilitar la comprensió i el control de versions. 
CE1.4  Utilitzar els serveis de transferència de fitxers per a l'intercanvi 
d'informació amb els serveis de suport que els fabricants de tecnologies de la 
informació publiquen a Internet. 
CE1.5  A partir d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat de sistema 
microinformàtic amb possibilitat de connexió a Internet: 

–  Elaborar documents de text, fulls de càlcul i presentacions a partir d'una 
sèrie de models entregats que requereixen l'ús de diferents funcionalitats 
de les eines en dificultat creixent. 

–  Configurar l'ordinador per a l'accés a Internet a partir de les 
especificacions del proveïdor de serveis. 

–  Trobar i extreure documentació tècnica i aplicacions de diferents 
proveïdors de serveis a Internet a partir d'una relació de situacions 
plantejades. 

 
Sumari 

 
1.  Aplicacions microinformàtiques i Internet. 

–  Processadors de textos, fulls de càlcul i edició de presentacions. 
–  Ús i coneixement a nivell d'usuari. 
–  Tècniques d'elaboració de documentació tècnica. 

–  Formats de document estàndard. Estructura de la informació i metadades 
als documents. 

–  Wiki com a eina d'escriptura col·laborativa. 
–  Ús d'Internet. 

–  Coneixement de "www". Navegadors. 
–  Sistemes de correu electrònic, xat i fòrums. Normes de conducta que cal 

aplicar als fòrums, al xat i al correu electrònic. 
–  Transferència de fitxers. Explicació de les tècniques de transferències de 

fitxers a nivell d'usuari discriminant les que aporten elements de seguretat 
tant per a la identificació com per al xifrat. 

–  Projectes de programari lliure al web. Identificació dels llocs per trobar-los, 
on baixar el programari i com contactar amb la comunitat. 

–  Sistemes de control de versions. 
 

Orientacions metodològiques 
 

Formació a distància: 
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Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores susceptibles de 

formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1465 
Unitat formativa 2 – UF1466 
Unitat formativa 3 – UF1467 

60 
70 
40 

50 
60 
30 

 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa UF2 cal haver superat la unitat formativa UF1. 
 

La unitat formativa UF3 es pot programar de manera independent. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 
Denominació: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES 

 
Codi: MF0224_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0224_3: Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades. 

 
Durada: 200 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: EMMAGATZEMATGE DE LA INFORMACIÓ I INTRODUCCIÓ ALS 
SGBD 

 
Codi: UF1468 

 
Durada: 50 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Descriure els sistemes fonamentals d'emmagatzematge d'informació i 
determinar els entorns en què és adequat implantar-los. 

CE1.1  Descriure els sistemes lògics fonamentals d'emmagatzematge de la 
informació (fitxers plans, fitxers indexats, fitxers d'accés directe, fitxers XML, 
sistemes de gestió de bases de dades). 
CE1.2  Distingir altres mecanismes avançats d'emmagatzematge d'informació 
estructurada: directoris (LDAP), XML. 
CE1.3  Distingir els diferents tipus d'SGBD existents: jeràrquics, en xarxa, 
relacionals, orientats a objecte, documentals. 
CE1.4  Explicar les funcions principals d'un SGBD. 
CE1.5  Descriure els nivells d'organització en l'arquitectura estàndard d'un 
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SGBD. 
CE1.6  Descriure els components funcionals principals que formen part d'un 
SGBD, pel que fa tant a processos com a estructures de dades. 
CE1.7  Distingir les característiques que diferencien cadascun dels tipus 
d'SGBD comercials que existeixen (centralitzats, client/servidor, paral·lels, 
distribuïts). 
CE1.8  Descriure els tipus d'usuari que poden necessitar accés a l'SGBD: 
administrador de la base de dades, usuaris de dades, usuaris d'aplicacions, 
administradors de xarxa. 

 
Sumari 

 
1.  Tipus d'emmagatzematge de la informació. 

–  Anàlisi i exemplificació dels diferents models d'emmagatzematge d'informació 
en fitxers. 
–  Fitxers d'accés seqüencial. 
–  Fitxers d'accés directe. 
–  Fitxers d'accés indexat. 
–  Fitxers d'accés per adreçament calculat (hash). 

 
2.  Emmagatzematge en SGBD. 

–  Definició d'SGBD. 
–  Identificació de diversos SGBD del mercat, des dels orientats a un ús personal 

fins als professionals. 
–  Descripció breu dels diferents rols d'usuari que fan servir els SGBD amb 

caràcter general. 
–  Descripció dels elements funcionals de l'SGBD. 
–  Enumeració de les característiques i funcions d'un SGBD. 
–  Anàlisi dels avantatges i inconvenients d'emmagatzemar la informació en 

fitxers o en un SGBD. 
–  Classificació dels SGBD en funció del model de les dades. 

–  Relacional. 
–  Orientat a objectes. 
–  Jeràrquic. 
–  En xarxa o CODASYL DBTG. 

 
3.  Altres tipus de magatzems de la informació. 

–  XML. 
–  Definició d'XML. 

–  Comparació de l'emmagatzematge XML amb l'emmagatzematge pla en 
fitxers. 
–  Serveis de directori (LDAP). 

–  Definició d'LDAP. 
–  Comparació de l'emmagatzematge de la informació en un LDAP contra un 

SGBD. 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: SGBD I INSTAL·LACIÓ 
 

Codi: UF1469 
 

Durada: 70 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1. 
 



 

12/30 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

Capacitats i criteris d'avaluació 
 
 

C1:  Instal·lar el sistema de bases de dades determinant i aplicant la configuració de 
l'SGBD adequada als requisits de rendiment plantejats. 

CE1.1  Descriure els components lògics fonamentals i l'estructura de fitxers 
física de l'SGBD distingint els diferents components i la seva ubicació física a la 
màquina on es fa la instal·lació. 
CE1.2  Descriure els components lògics optatius o auxiliars i les dependències 
que existeixen entre ells i que en condicionen la instal·lació. 
CE1.3  Descriure el procés que cal seguir per instal·lar l'SGBD identificant les 
eines que hi estan implicades. 
CE1.4  Enumerar i descriure les diferents utilitats de suport que es poden 
integrar a l'entorn de l'SGBD. 
CE1.5  Explicar els paràmetres de configuració implicats en la posada en marxa 
d'un SGBD. 
CE1.6  Explicar els paràmetres de configuració particulars d'un SGBD distribuït 
(distribució de les dades, esquema de replicació, estructura local de cada node, 
administració local de cada node). 
CE1.7  En un supòsit pràctic d'instal·lació i configuració d'un SGBD amb uns 
requisits de rendiment que cal complir: 

–  Interpretar la documentació tècnica associada facilitada pel fabricant de 
l'SGBD i identificar-ne els paràmetres de configuració. 

–  Interpretar la documentació tècnica amb correcció tant si es troba editada 
en castellà com si es troba en la llengua pròpia de la comunitat autònoma 
o en l'idioma tècnic d'ús habitual. 

–  Identificar tots els paràmetres i les característiques del sistema operatiu 
que afecten el funcionament de l'SGBD i configurar els paquets de 
manera adequada (canvi de variables, recompilació, etc.). 

–  Determinar els valors adequats de la configuració de l'SGBD per 
optimitzar-ne el rendiment en funció dels requisits de rendiment plantejats. 

–  Instal·lar l'SGBD i aplicar-hi les configuracions determinades. 
–  Configurar l'espai físic d'acord amb les característiques de l'SGBD i les 

necessitats d'emmagatzematge. 
–  Integrar les eines de suport adequades en funció dels requisits establerts. 
–  Crear i configurar inicialment el diccionari de dades en funció dels 

requisits establerts. 
–  Configurar l'accés remot a la base de dades, tant des dels clients com des 

d'altres processos executats al mateix servidor. 
–  Documentar el procés d'instal·lació que s'ha seguit i els paràmetres de 

configuració aplicats. 
CE1.8  En un supòsit pràctic d'instal·lació i configuració d'un SGBD distribuït amb 
uns requisits de rendiment que s'han de complir, cal prestar especial atenció en: 

–  Establir l'estructura per a cada node que contingui un fragment de la base 
de dades segons l'esquema de fragmentació utilitzat i els requisits del 
disseny. 

–  Establir els paràmetres d'administració local per a cada node segons els 
requisits del disseny. 

–  Configurar els paràmetres relatius a la gestió distribuïda de les dades per 
fer transaccions distribuïdes. 

–  Configurar els mecanismes d'interconnexió dels diferents nodes. 
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Sumari 

 
1.  Sistemes de gestió de bases de dades. 

–  Introducció a la història i l'evolució dels SGBD. 
–  Enumeració i descripció de les funcions dels SGBD. 
–  Classificació dels SGBD segons els aspectes següents. 

–  El model de dades. 
–  El nombre d'usuaris als quals dóna servei: monousuari i multiusuari. 
–  El nombre de llocs en què està distribuïda la BD: centralitzada i distribuïda. 
–  La gestió dels processos: multiprocés i multifil. 

–  Definició de l'arquitectura d'un SGBD segons el model de tres capes proposat 
pel comitè ANSI-SPARC. 

–  Concepte de nivell intern o físic. 
–  Concepte del nivell extern o de visió. 
–  Concepte del nivell conceptual. 

 
2.  Diccionari de dades. 

–  Concepte. 
–  Anàlisi de l'estructura. 
–  Justificació de la seva importància com a element fonamental en la instal·lació 

i el manteniment de la base de dades. 
 

3.  Anàlisi de l'estructura funcional de l'SGBD. 
–  Processos de l'SGBD. 
–  Gestor de fitxers. 
–  Processador i compilador del DML. 
–  Compilador del DDL. 
–  Gestió de la BD. 
–  Gestió de les connexions i la xarxa. 

 
4.  Instal·lació d'un SGBD. 

–  Determinació d'un SGBD que s'ha d'instal·lar en funció d'uns requeriments 
plantejats en un supòsit. 

–  Interpretació de la documentació de llicència d'ús de l'SGBD. 
–  Identificació de les fonts de documentació tècnica. Interpretació de la 

documentació necessària per a la instal·lació. 
–  Identificació i verificació dels requisits de l'ordinador i del sistema operatiu 

necessaris per a la instal·lació. 
–  Descripció dels paràmetres de configuració necessaris per posar en marxa 

l'SGBD pel que fa tant al mateix SGBD com a l'entorn on s'instal·la. 
–  Selecció de components lògics addicionals que puguin ser d'utilitat depenent 

del supòsit d'instal·lació. 
–  Determinació de la ubicació i la distribució idònies del programari, les dades i 

els índexs dins de l'ordinador. 
–  Si l'SGBD admet diversos sistemes operatius i arquitectures d'ordinadors, 

identificar els avantatges i inconvenients de seleccionar-ne un o altre. 
–  Identificació dels possibles jocs de caràcters i elements d'internacionalització 

més comuns, així com dels possibles problemes relacionats. 
–  Realització d'un supòsit pràctic d'instal·lació d'un SGBD (i documentació del 

procés) en què es posen de manifest les relacions entre l'arquitectura física de 
l'ordinador i les parts lògiques de l'SGBD. 

 
5.  Descripció dels mecanismes de comunicació de l'SGBD. 

–  Configuració de l'accés remot a la base de dades en almenys un SGBD del 
mercat. 
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–  Descripció de la comunicació client/servidor amb l'SGBD. 
–  Identificació de les diferències de mitjans d'accés client/servidor: sòcols, 

memòria compartida, TCP/IP, etc. 
–  Identificació dels principals elements que proveeixen d'interoperabilitat l'SGBD: 

ODBC, JDBC, etc. 
 

UNITAT FORMATIVA 3 
 

Denominació: ADMINISTRACIÓ I MONITORATGE DELS SGBD 
 

Codi: UF1470 
 

Durada: 80 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 i l'RP3. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1:  Realitzar i planificar adequadament tasques administratives amb les eines de 
l'SGBD. 

CE1.1  Enumerar i descriure les tasques administratives comunes que cal dur a 
terme en un SGBD: salvaguarda i recuperació, creació i manteniment de bases 
de dades, gestió d'usuaris i de permisos d'accés, gestió de l'espai físic, gestió del 
clúster, gestió de les particions, gestió de bases de dades distribuïdes, gestió de 
processos, arrencades i parades manuals, programacions, etc. 
CE1.2  Enumerar i descriure les eines gràfiques disponibles segons l'SGBD per 
dur a terme tasques administratives. 
CE1.3  Enumerar i descriure les ordres disponibles segons l'SGBD per dur a 
terme tasques administratives en mode de text. 
CE1.4  Descriure les tècniques de planificació de tasques i de gestió de cues. 
CE1.5  Identificar les eines disponibles a l'SGBD per planificar tasques. 
CE1.6  Explicar les ordres existents a l'SGBD per planificar tasques. 
CE1.7  En una col·lecció de supòsits pràctics que cobreixin les necessitats més 
comunes d'administració de la base de dades i disposant del pla de seguretat i les 
normes de l'organització: 

–  Establir un pla d'execució de les tasques administratives que satisfaci les 
necessitats de l'organització. 

–  Obtenir la informació necessària del diccionari de dades en aquelles 
tasques administratives que ho requereixin. 

–  Iniciar i aturar l'SGBD segons les necessitats d'ús de l'organització i de les 
polítiques de manteniment. 

–  Realitzar les tasques administratives necessàries per satisfer les 
necessitats de l'organització utilitzant les eines gràfiques disponibles o les 
ordres d'usuari, seguint les normes de l'organització i procurant interferir el 
mínim possible en l'explotació del sistema. 

–  Comprovar els resultats obtinguts en l'execució de les tasques 
administratives abans d'implantar-los definitivament, mitjançant proves en 
un entorn controlat. 

–  Modificar les tasques administratives establertes per complir nous 
requeriments o per corregir possibles errors de funcionament. 

–  Documentar les tasques administratives establertes, el pla d'execució 
d'aquestes tasques i els resultats que produeixen. 

 
C2:  Construir scripts de sentències per automatitzar tasques administratives. 

CE2.1  Diferenciar les classes de scripts que es poden desenvolupar al sistema 
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de bases de dades. 
CE2.2  Enumerar els recursos de programació disponibles al sistema per 
codificar, depurar i executar scripts de sentències (llenguatges script disponibles, 
compiladors o intèrprets, entorns de desenvolupament). 
CE2.3  Descriure la sintaxi de diferents aspectes d'un llenguatge script per 
codificar scripts de sentències. 
CE2.4  Descriure les tècniques bàsiques de disseny de desenvolupament 
estructurat: diagrames d'estructures de quadres. 
CE2.5  Descriure els tipus de proves existents. 
CE2.6  Descriure les eines existents per provar el codi i la funcionalitat que 
aporten: traça, depuració, pla d'execució. 
CE2.7  En una col·lecció de supòsits pràctics que cobreixin les necessitats més 
comunes d'administració de la base de dades i disposant del pla de seguretat i les 
normes de l'organització: 

–  Seleccionar justificadament el llenguatge script més adequat per a 
l'automatització de tasques administratives. 

–  Dissenyar els mòduls necessaris i les proves de cada mòdul. 
–  Programar els scripts de sentències necessaris per atendre les tasques 

administratives que els requereixin segons les necessitats de 
l'organització i seguint les tècniques de programació corresponents. 

–  Comprovar els resultats obtinguts en l'execució dels scripts abans 
d'implantar-los definitivament, mitjançant proves en un entorn controlat. 

–  Modificar els scripts per complir nous requeriments o per corregir 
possibles errors de funcionament. 

–  Incloure els scripts desenvolupats al pla d'execució de tasques 
administratives. 

–  Documentar els scripts codificats indicant les tasques administratives que 
automatitzen i els resultats que produeixen. 

 
C3:  Aplicar tècniques de monitoratge i optimització del rendiment del sistema. 

CE3.1  Enumerar i descriure les diferents tècniques per al monitoratge del 
sistema. 
CE3.2  Enumerar i descriure les eines disponibles segons l'SGBD per al 
monitoratge del sistema. 
CE3.3  Descriure els mecanismes disponibles a l'SGBD per optimitzar 
automàticament les consultes i identificar-ne els avantatges i inconvenients 
(optimitzadors d'SQL disponibles, paràmetres de configuració per identificar bases 
de dades de consulta o d'actualització, creació d'índexs, memòries cau, etc.). 
CE3.4  Enumerar els paràmetres usuals fixats com a objectiu de l'optimització 
del sistema. 
CE3.5  Descriure les principals tècniques per a l'optimització de consultes en 
SGBD. 
CE3.6  En un supòsit pràctic de monitoratge d'un SGBD en què s'introduiran 
artificialment una sèrie de problemes pendents de detectar i corregir, i disposant 
del pla de seguretat i les normes de l'organització: 

–  Establir els criteris de rendiment del sistema de bases de dades segons 
els criteris generals de l'organització i els establerts per a cada base de 
dades. 

–  Preparar el sistema per monitorar-lo determinant la tècnica adequada que 
s'ha d'utilitzar en cada cas particular. 

–  Avaluar l'estat del sistema a partir dels resultats del monitoratge i el grau 
de compliment dels criteris de rendiment. 

–  Realitzar les adaptacions de l'SGBD necessàries per millorar el rendiment 
o corregir anomalies de funcionament detectades durant el monitoratge. 

–  Adaptar el sistema operatiu i els dispositius físics implicats per millorar el 
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rendiment o corregir les anomalies de funcionament detectades durant el 
monitoratge de l'SGBD. 

–  Descobrir les tendències de comportament a partir de la informació dels 
sistemes de monitoratge i establir les tasques administratives necessàries 
per anticipar-se a les incidències i als problemes. 

–  Documentar els criteris de rendiment i altres paràmetres. 
 

Sumari 
 

1.  Administració de l'SGBD (tots els punts s'han de veure almenys amb dos 
SGBD classificats de manera diferent). 
–  Anàlisi de les funcions de l'administrador de l'SGBD. 
–  Identificació dels diferents tipus d'usuaris que es relacionen amb l'SGBD i de 

les principals demandes d'aquests usuaris. 
–  Identificació de les tasques administratives més comunes que s'han de dur a 

terme. 
–  Aplicació almenys a dos SGBD actuals classificats de manera diferent. 

–  Creació d'una BD. 
–  Arrencada i parades. 
–  Anàlisi del pla d'execució de consultes i possibles optimitzacions del pla. 
–  Gestió de cues i processos. 
–  Identificació i selecció de les eines administratives que permetin dur a 

terme les tasques administratives més comunes. 
–  Enumeració i descripció de les eines administratives disponibles segons 

l'SGBD. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què s'apliquin les tasques 

administratives vistes anteriorment des de diferents eines de gestió. 
–  Identificació i localització dels mecanismes que proporcionen els SGBD 

seleccionats per planificar les tasques administratives. 
–  Definició de les diferents tècniques de planificació de tasques. 
–  Ús de les eines de planificació de l'SGBD per realitzar algunes de les 

tasques d'administració més comunes. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què es planifiquin les tasques 

administratives més comunes en funció de les necessitats de l'organització. 
 

2.  Construcció de scripts per a l'administració de l'SGBD i les BD. 
–  Classificació dels tipus i determinació dels seus avantatges i inconvenients, 

així com de l'ús normal d'aplicació de scripts. 
–  Scripts simples. 
–  Procediments emmagatzemats. 
–  Disparadors. 

–  Determinació dels llenguatges de programació disponibles que possibilitin la 
construcció de scripts administratius per a l'SGBD. 

–  Selecció d'un llenguatge de programació i creació d'alguns scripts 
administratius que posin de manifest els tipus de dades, estructures de control 
i estructures funcionals del llenguatge seleccionat. 

–  Identificació i localització de les llibreries bàsiques disponibles per als diferents 
llenguatges de programació disponibles. Ús en algun script administratiu. 

–  Desenvolupament d'una sèrie de supòsits pràctics que impliquin des de la 
selecció del llenguatge i el desenvolupament de l'script fins a la prova, posada 
en marxa i documentació dels scripts per dur a terme algunes de les tasques 
administratives vistes anteriorment. 

 
3.  Monitoratge i ajust del rendiment de l'SGBD. 

–  Identificació dels factors i paràmetres que influeixen en el rendiment. 
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–  Selecció de les eines que permeten supervisar l'SGBD. 
–  Fitxers de registre. 
–  Disparadors d'alertes. 
–  Altres elements de monitoratge de l'SGBD. 

–  Optimització de la disponibilitat de memòria física de l'ordinador segons els 
requeriments de càrrega de l'SGBD. 
–  Optimització de consultes SQL i plans d'execució. 

–  Optimització de l'accés a disc i distribució de les dades en un o diversos discos 
físics en funció dels requeriments de càrrega de l'SGBD. 

–  Anticipació dels possibles escenaris en funció de les dades observades en la 
supervisió, i enumeració de possibles mesures correctives. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic per ajustar un SGBD no optimitzat i 

els seus elements subjacents perquè s'adeqüi als criteris de l'organització. 
 

4.  Descripció dels SGBD distribuïts. 
–  Concepte d'SGBD distribuït. 
–  Principals avantatges i inconvenients. 
–  Característiques que s'esperen d'un SGBD distribuït. 
–  Classificació dels SGBD distribuïts segons els criteris següents: 
–  Distribució de les dades. 

– Tipus dels SGBD locals. 
– Autonomia dels nodes. 

– Descripció dels components: 
– Processadors locals. 
– Processadors distribuïts. 
–  Diccionari global. 

–  Enumeració i explicació de les regles de DATE per a SGBD distribuïts. 
 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Unitats formatives Durada total de les 
unitats formatives en 

Nombre màxim d'hores susceptibles de 
formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1468 
Unitat formativa 2 – UF1469 
Unitat formativa 3 – UF1470 

50 
70 
80 

40 
60 
70 

 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa UF2 cal haver superat la unitat formativa UF1. 
La unitat formativa UF3 es pot programar de manera independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 

MÒDUL FORMATIU 3 
 

Denominació: GESTIÓ DE BASES DE DADES 
 

Codi: MF0225_3 
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Nivell de qualificació professional: 3 
 

Associat a la unitat de competència: 

UC0225_3: Configurar i gestionar la base de dades. 

Durada: 200 hores 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: BASES DE DADES RELACIONALS I MODELATGE DE DADES 
 

Codi: UF1471 
 

Durada: 70 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 pel que 
fa al modelatge de dades. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Dominar els fonaments conceptuals i les tècniques de les bases de dades 
relacionals. 

CE1.1  Descriure els conceptes del model relacional. 
CE1.2  Descriure les operacions bàsiques de l'àlgebra relacional. 
CE1.3  Identificar les tècniques de modelatge de dades habituals. 
CE1.4  Identificar correctament els elements que componen un model d'entitat-
relació, així com aquells que estan presents a les extensions del model. 
CE1.5  Descriure les formes normals habituals. 
CE1.6  Descriure els graus de normalització possibles per a una base de dades 
especificant-ne els procediments de normalització i els avantatges i inconvenients 
que suposen. 
CE1.7  Descriure els principals elements i objectes de l'esquema físic d'una 
base de dades relacional. 
CE1.8  Descriure els mecanismes presents al model físic per garantir la 
integritat de la base de dades: integritat referencial, assercions, disparadors, claus 
úniques, foranes... 
CE1.9  Descriure la sintaxi bàsica d'un llenguatge de consulta de dades (DML) i 
establir la seva relació amb l'àlgebra relacional. 
CE1.10  En un supòsit pràctic en què es presenti un disseny lògic: 

–  Identificar les entitats que poden ser considerades febles. 
–  Identificar el grau de normalització del disseny indicant quines parts es 

troben en tercera forma normal i quines parts no, així com el grau concret 
de cada part. 

–  Identificar elements en quarta i cinquena forma normal o que siguin 
susceptibles de ser modificats per aconseguir aquestes formes normals. 

CE1.11  En un supòsit pràctic en què es presenti un disseny lògic completament 
desnormalitzat amb una descripció suficient dels elements presents: 

–  Efectuar la normalització a la primera forma normal. 
–  Efectuar la normalització a la segona forma normal. 
–  Efectuar la normalització a la tercera forma normal. 
–  Efectuar la normalització a la quarta forma normal. 
–  Efectuar la normalització a la cinquena forma normal. 

CE1.12  En un supòsit pràctic en què es disposi d'una base de dades física amb 
informació coneguda: 
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–  Realitzar operacions d'extracció de la informació a partir d'una descripció 
textual de la informació que es vol obtenir utilitzant el llenguatge de 
consulta de la base de dades i els conceptes coneguts de l'àlgebra 
relacional. 

–  Realitzar operacions d'actualització de la informació a partir d'una 
descripció textual de l'operació que es vol realitzar. 

 
Sumari 

 
1.  Bases de dades relacionals. 

–  Concepte de base de dades relacional. 
–  Exemplificació. 
–  Concepte de models de dades. Funcions i subllenguatges (DDL i DML). 
–  Classificació dels diferents tipus de models de dades d'acord amb el nivell 

d'abstracció: 
–  Models de dades conceptuals. 
–  Models de dades lògiques. 
–  Models de dades físiques. 

–  Enumeració de les regles de Codd per a un sistema relacional. 
 

2.  Anàlisi del model relacional i dels elements que l'integren. 
–  Concepte de relacions i les seves propietats. 
–  Concepte de claus al model relacional. 
–  Nocions d'àlgebra relacional. 
–  Nocions de càlcul relacional de tuples per poder resoldre exercicis pràctics 

bàsics. 
–  Nocions de càlcul relacional de dominis. 
– Teoria de la normalització i els seus objectius. 

–  Concepte de dependències funcionals. 
–  Anàlisi i aplicació de les diferents formes normals: 1a, 2a, 3a, 4a i 5a 

forma normal i la forma normal d'Óbice-Codd. 
–  Avantatges i inconvenients que justifiquen una desnormalització de les 

taules de valoració en diferents supòsits pràctics. 
–  Desenvolupament de diferents supòsits pràctics de normalització de 

dades que inclou propostes de desnormalització de dades. 
 

3.  Descripció i aplicació del model d'entitat-relació per modelar dades. 
–  Procés de realització de diagrames d'entitat-relació i coneixement per aplicar-lo. 
–  Elements. 

–  D'entitat. 
–  D'atribut. 
–  De relacions. 

–  Diagrama d'entitat-relació entès com a element per resoldre les mancances 
dels diagrames d'entitat-relació simples. 

–  Elements. 
–  D'entitats fortes i febles. 
–  De cardinalitat de les relacions. 
–  D'atributs en relacions. 
–  D'herència. 
–  D'agregació. 

–  Desenvolupament de diversos supòsits pràctics de modelatge mitjançant 
diagrames d'entitat-relació. 

 
4.  Model orientat a objecte. 

–  Contextualització del model orientat a objecte dins del modelatge UML. 
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–  Comparació del model de classes amb el model d'entitat-relació. 
–  Diagrama d'objectes com a cas especial del diagrama de classes. 

 
5.  Model distribuït i enfocaments per fer-ne el disseny. 

–  Enumeració dels avantatges i inconvenients respecte a altres models. 
–  Concepte de fragmentació i els seus diferents tipus: 

–  Vertical. 
–  Horitzontal. 
–  Mixt. 

–  Enumeració de les regles de correcció de la fragmentació. 
–  Enumeració de les regles de distribució de dades. 
–  Descripció dels esquemes d'assignació i replicació de dades. 

 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: LLENGUATGES DE DEFINICIÓ I MODIFICACIÓ DE DADES SQL 
 

Codi: UF1472 
 

Durada: 60 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 pel que 
fa a la inserció, modificació i consulta de dades, i a l'RP4 pel que fa a la gestió de les 
transaccions. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Crear el disseny físic de les bases de dades segons les especificacions del 
disseny. 

CE1.1  Explicar els elements, els objectes i les estructures d'emmagatzematge 
físic disponibles en un SGBD concret (cada SGBD disposa de conceptes 
específics per a les estructures físiques d'emmagatzematge: volums, fitxers, 
espais de taula, fitxers de dades, blocs, segments, etc.) per organitzar la 
informació del sistema als recursos d'emmagatzematge del sistema operatiu. 
CE1.2  Explicar la relació dels elements esmentats al punt anterior amb els 
elements de l'esquema físic: taules, vistes, índexs. 
CE1.3  Explicar les conseqüències pràctiques d'establir diferents organitzacions 
de les estructures d'emmagatzematge físic. 
CE1.4  Explicar els diferents esquemes de replicació de la informació, les seves 
característiques i formes d'implementació. 
CE1.5  Detallar els diferents mètodes de fragmentació de la informació (vertical, 
horitzontal o mixta) per a bases de dades distribuïdes. 
CE1.6  Descriure l'estructura del diccionari de dades de l'SGBD que conté la 
informació de la base de dades. 
CE1.7  En un supòsit pràctic de creació del disseny físic d'una BD i partint del 
seu disseny lògic: 

–  Verificar que el disseny lògic s'ajusta al grau de normalització exigible 
segons els tipus d'usos establerts, a les normes de qualitat de 
l'organització i als recursos disponibles, i adaptar-lo en cas que sigui 
necessari. 

–  Dimensionar les necessitats d'emmagatzematge del sistema i les 
restriccions físiques segons les especificacions del disseny lògic (nombre 
d'usuaris previstos i característiques, volum inicial de dades, previsions de 
creixement, volatilitat i trànsit de dades esperats). 

–  En cas que sigui necessari, seleccionar i aplicar el sistema de replicació 
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de la informació més adequat segons les necessitats de l'organització. 
–  Triar i implementar els mètodes de sincronització i recuperació de 

transaccions més adequats segons les necessitats de l'organització i els 
requisits del disseny lògic. 

–  Establir els mecanismes de control de concurrència més adequats a les 
necessitats de l'organització i als requisits del disseny lògic. 

–  En cas de bases de dades distribuïdes: 
–  Seleccionar i aplicar als nodes l'esquema de fragmentació més 

adequat segons les característiques lògiques de la base de dades, 
l'estructura de nodes establerta, la ubicació de les aplicacions, les 
seves característiques d'accés i les característiques del sistema en 
cada node. 

–  Establir els mecanismes necessaris per mantenir la sincronització 
entre elles i garantir la integritat de la base de dades completa. 

–  Establir l'esquema de replicació segons les necessitats de 
l'organització (bases de dades fragmentades, parcialment replicades 
i totalment replicades). 

–  Crear les taules, les vistes, els índexs i altres objectes propis de la 
base de dades mitjançant sentències DDL o eines administratives de 
l'SGBD. 

–  Documentar el disseny físic resultant així com les accions que s'han 
dut a terme per obtenir-lo. 

 
Sumari 

 
1.  Anàlisi dels objectes i les estructures d'emmagatzematge de la informació 

per a diferents SGBD. 
–  Relació d'aquests elements amb taules, vistes i índexs. 
–  Conseqüències pràctiques de seleccionar els diferents objectes 

d'emmagatzematge. 
–  Diferents mètodes de fragmentació de la informació, especialment per a bases 

de dades distribuïdes. 
 

2.  Llenguatges de definició, manipulació i control. 
–  Conceptes bàsics, nocions i estàndards. 
–  Llenguatge de definició de dades (DDL SQL) i aplicació en SGBD actuals. 
–  Discriminació dels elements existents a l'estàndard SQL-92 d'altres elements 

existents a bases de dades comercials. 
–  Sentències de creació: CREATE. 

–  Bases de dades. 
–  Taules. 
–  Vistes. 
–  Disparadors o triggers. 
–  Procediments. 
–  Sentències de modificació: ALTER. 

–  Bases de dades. 
–  Taules. 
–  Vistes. 
–  Disparadors o triggers. 
–  Procediments. 

–  Sentències d'eliminació: DROP, TRUNCATE. 
–  Bases de dades. 
–  Taules. 
–  Vistes. 
–  Disparadors o triggers. 
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–  Procediments. 
–  Llenguatge de manipulació de dades (DML, SQL). 
–  Consultes de dades: SELECT. 
–  Inserció de dades: INSERT. 
–  Modificació de dades: UPDATE. 
–  Eliminació de dades: DELETE. 
–  Altres elements de manipulació de dades. 

–  DO. 
–  REPLACE. 
–  Altres elements. 

–  Agregació de conjunts de dades per a consulta: JOIN, UNION. 
–  Subconsultes. 
–  Manipulació del diccionari de dades. 

–  Nocions sobre l'emmagatzematge d'objectes a les bases de dades relacionals. 
–  Nocions sobre emmagatzematge i recuperació d'XML a les bases de dades 

relacionals. 
–  Introducció de l'estàndard SQL-2006. 

 
3.  Transaccionalitat i concurrència. 

–  Conceptes fonamentals. 
–  Identificació dels problemes de la concurrència: 

–  Actualitzacions perdudes. 
–  Lectures no repetibles. 
–  Lectures fictícies. 

–  Nocions sobre control de la concurrència: 
–  Optimista. 
–  Pessimista. 
–  Coneixement de les propietats fonamentals de les transaccions. 

–  ACID (atomicity, consistency, isolation, durability): 
–  Atomicitat. 
–  Consistència. 
–  Aïllament. 
–  Durabilitat. 

–  Anàlisi dels nivells d'aïllament: 
–  Lectura confirmada. 
–  Lectura repetible. 
–  Serialitzada. 

–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què es posi de manifest la 
relació i les implicacions entre el model lògic d'accés i definició de 
dades i el model físic d'emmagatzematge de les dades. 

 
UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: SALVAGUARDA I SEGURETAT DE LES DADES 

 
Codi: UF1473 

 
Durada: 70 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2, l'RP3 i 
l'RP4 pel que fa a les còpies de seguretat i al xifrat. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Mantenir la seguretat dels accessos a les bases de dades i garantir-ne la 
confidencialitat. 
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CE1.1  Explicar els mètodes per a la definició de perfils d'accés. 
CE1.2  Explicar els conceptes disponibles a l'SGBD per a l'aplicació de les 
polítiques de seguretat (rols, inici de sessió, usuaris, grups, permisos, privilegis...). 
CE1.3  Descriure la legislació de protecció de dades vigent i els mecanismes de 
l'SGBD que permeten garantir-ne el compliment. 
CE1.4  Descriure els principis sobre la protecció de dades. 
CE1.5  Descriure els drets de les persones. 
CE1.6  Identificar les eines per dur a terme el seguiment de l'activitat dels 
usuaris. 
CE1.7  Enumerar els possibles mecanismes de criptografia disponibles a 
l'SGBD: de les dades a la base de dades i de les comunicacions. 
CE1.8  Descriure els dos grans grups de tècniques criptogràfiques: de clau 
pública i de clau privada (asimètrica o simètrica). 
CE1.9  Enumerar els problemes que es poden resoldre utilitzant tècniques 
criptogràfiques: autenticació, confidencialitat, integritat, no-repudi. 
CE1.10  En un supòsit pràctic amb un esquema de base de dades definit i una 
especificació del seu ús, determinar les obligacions en relació amb la normativa 
vigent: 

–  Reconèixer el tipus de contingut segons la normativa vigent (titularitat 
pública o privada, tipus d'informació...). 

–  Determinar si la informació s'ajusta als objectius. 
–  Determinar quines són les obligacions que cal complir segons la 

informació disponible. 
 

CE1.11  En un supòsit pràctic sobre una BD en funcionament i partint del pla de 
seguretat i les normes de l'organització: 

–  Establir els perfils d'accés a la base de dades necessaris d'acord amb 
unes característiques d'ús donades amb el disseny lògic, amb les normes 
de seguretat de l'organització i respectant la legalitat vigent. 

–  Crear i mantenir els perfils de seguretat definits mitjançant sentències DCL 
o eines administratives. 

–  Crear els usuaris de la base de dades i adaptar-los als perfils de seguretat 
establerts. 

–  Configurar el registre d'activitat per dur a terme el seguiment de les 
activitats realitzades pels usuaris i detectar deficiències als sistemes de 
control d'accés. 

–  Documentar les mesures d'implantació de la política de seguretat a nivell 
d'usuari. 

 
C2:  Garantir la salvaguarda i recuperació de la informació emmagatzemada a les 
bases de dades d'acord amb les necessitats de cadascuna. 

CE2.1  Descriure les principals fallades possibles en una base de dades: fallada 
d'algun suport físic, fallades lògiques, fallada interna de la base de dades, 
processos avortats, transaccions cancel·lades...). 
CE2.2  Descriure els principals mitjans que aporta l'SGBD per recuperar les 
fallades lògiques i quina utilitat té en el context d'una fallada lògica: salvaguardes i 
tipus disponibles, fitxers de registre de transaccions, espais de rollback... 
CE2.3  Detallar les principals característiques i formes d'accés als mitjans 
secundaris d'emmagatzematge. 
CE2.4  Enumerar i descriure les diferents tècniques per fer còpies de seguretat 
(incrementals, acumulatives i completes). 
CE2.5  Identificar la normativa legal vigent aplicable a la planificació de sistemes 
de còpia de seguretat en funció dels diferents tipus de continguts 
emmagatzemats. 
CE2.6  Explicar el funcionament dels mecanismes de connexió amb servidors 
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remots de salvaguarda per fer còpies de seguretat. 
CE2.7  En un supòsit pràctic sobre una BD en funcionament i partint del pla de 
seguretat i les normes de l'organització: 

–  Definir la política de còpies de seguretat i recuperació en cas de desastre 
d'acord amb les normes de seguretat de l'organització, amb els 
requeriments de cada base de dades i amb la normativa legal vigent. 

–  Planificar les còpies de seguretat i calcular-ne els costos en funció dels 
estàndards de l'organització (característiques, temporització, 
emmagatzematge, finestres de temps per a execució per lots, etc.). 

–  Calcular els recursos necessaris per executar la planificació establerta 
sobre una base de dades donada. 

–  Disposar dels procediments adequats per implementar la planificació de 
les còpies mitjançant scripts d'ordres o eines administratives. 

–  En cas que existeixi un centre de còpia de seguretat de la BD, dur a terme 
les operacions necessàries per mantenir la informació que conté 
actualitzada: enllaç amb el servidor remot, exportació i importació de 
dades, etc. 

–  Recuperar les còpies de seguretat en condicions d'integritat. 
–  Documentar la implementació realitzada del pla de còpies de seguretat, 

els dispositius implicats i els procediments en recuperacions en cas de 
desastres. 

 
C3:  Exportar i importar dades de la base de dades i garantir-ne la integritat. 

CE3.1  Explicar els mecanismes d'importació i exportació de dades possibles: 
exportació directa dels recursos físics (espais de taula transportables, fitxers, etc.) 
que componen la base de dades a un altre SGBD similar; exportació i importació 
directa mitjançant l'enllaç de bases de dades; exportació i importació de dades a 
través d'una estructura intermèdia. 
CE3.2  Descriure les eines d'importació i exportació disponibles a l'SGBD 
concret i especificar els avantatges i inconvenients de cadascuna, quan és 
apropiat utilitzar-les tenint en compte les consideracions de rendiment, la 
possibilitat d'automatització, la flexibilitat quant a formats de dades reconeguts i la 
potència en la transformació de dades. 
CE3.3  Descriure les eines de verificació d'integritat de l'estructura d'una base 
de dades disponible a l'SGBD. 
CE3.4  Descriure les conseqüències possibles de les importacions i 
exportacions de dades sense registre tenint en compte l'oposició existent entre les 
consideracions de rendiment i la recuperació en cas de fallada.  
CE3.5  Descriure els mecanismes de configuració de jocs de caràcters i altres 
relatius a la internacionalització del sistema per evitar problemes en la càrrega de 
camps de tipus caràcter, numèrics amb i sense punt decimal i de tipus data. 
CE3.6  En un supòsit pràctic sobre una BD configurada i un conjunt de fitxers 
plans i altres bases de dades amb unes estructures conegudes: 

–  Determinar el procediment de càrrega inicial de dades a la BD per a cada 
conjunt de dades. Establir les eines que s'han d'utilitzar i els mecanismes 
de creació inicial dels índexs. 

–  Realitzar la càrrega inicial de dades garantint la integritat de les dades. 
–  Si fos necessari, importar dades a la BD (des d'una altra BD o una altra 

font d'informació), seleccionar el mètode més adequat d'acord amb les 
necessitats i normes de l'organització. 

–  Si fos necessari, importar dades a la BD (cap a una altra BD o una altra 
destinació d'informació), seleccionar el mètode més adequat i les 
transformacions de dades necessàries d'acord amb les necessitats i 
normes de l'organització. 

–  Transferir les dades (importació/exportació) segons el mètode seleccionat 
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garantint la integritat de la informació. 
–  Realitzar operacions bàsiques d'alta, baixa, modificació i consulta manual 

sobre una base de dades en funcionament. 
 

Sumari 
 

1.  Salvaguarda i recuperació de dades. 
–  Descripció de les diferents fallades possibles (tant físiques com lògiques) que 

es poden plantejar entorn d'una base de dades. 
–  En cas de fallades lògiques, enumeració i descripció dels elements de 

recuperació que aporten els principals SGBD estudiats. 
–  Distinció dels diferents tipus de suport utilitzats per salvaguardar les dades i 

els seus avantatges i inconvenients en un entorn de còpies de seguretat. 
–  Concepte de RAID i nivells més utilitzats a les empreses. 

–  RAID5, RAID6. 
–  Classificació dels nivells RAID pels temps de reconstrucció. 

–  Servidors remots de salvaguarda de dades. 
–  Disseny i justificació d'un pla de salvaguarda i un protocol de recuperació de 

dades per a un supòsit d'entorn empresarial. 
–  Tipus de salvaguardes de dades. 

–  Completa. 
–  Incremental. 
–  Diferencial. 

–  Definició del concepte d'RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery 
Point Objective). 

–  Ús dels mecanismes de verificació de la integritat de les còpies de seguretat. 
 

2.  Bases de dades distribuïdes des d'un punt de vista orientat a la distribució 
de les dades i l'execució de les consultes. 
–  Definició d'SGBD distribuït. Principals avantatges i desavantatges. 
–  Característiques que s'esperen d'un SGBD distribuït. 
–  Classificació dels SGBD distribuïts segons els criteris següents: 

–  Distribució de les dades. 
–  Tipus de SGBD locals. 
–  Autonomia dels nodes. 

–  Enumeració i explicació de les regles de DATE per a SGBD distribuïts. 
–  Replicació de la informació en bases de dades distribuïdes. 
–  Processament de consultes. 
–  Descomposició de consultes i localització de dades. 

 
3.  Seguretat de les dades. 

–  Conceptes de seguretat de les dades: confidencialitat, integritat i disponibilitat. 
–  Normativa legal vigent sobre dades. 

–  Les dades de caràcter personal i el dret a la intimitat. 
–  Lleis de primera, segona i tercera generació. 
–  Llei de protecció de dades de caràcter personal. 
–  L'Agència de Protecció de Dades. 
–  El Registre General de Protecció de Dades. 
–  Argumentació, des d'un punt de vista legal, de les possibles implicacions 

legals que ha de tenir en compte un administrador de bases de dades en el 
seu treball diari. 
–  Tipus d'amenaces a la seguretat. 

–  Accidentals: errors humans, fallades de programari o maquinari. 
–  Intencionades: atacs directes i indirectes. 

–  Polítiques de seguretat associades a BD. 
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–  Perfils d'usuari. 
– Privilegis d'usuari. 
– Vistes d'usuari. 
– Encriptació de dades. 

–  El llenguatge de control de dades DCL. 
–  Enumeració dels rols més habituals dels usuaris en SGBD. 
–  Implementació, almenys, en dos SGBD. 
–  Seguiment de l'activitat dels usuaris. 

–  Enumeració de les diferents eines disponibles per seguir l'activitat dels 
usuaris actius. 

–  Enumeració dels diferents mètodes i eines per traçar les activitats dels 
usuaris des d'un punt de vista forense. 

–  Ús d'una eina o un mètode per esbrinar l'activitat d'un usuari a partir d'un 
moment determinat. 

–  Ús d'una eina o un mètode per esbrinar un usuari a partir de determinada 
activitat a la base de dades. 

–  Argumentació de les possibles implicacions legals a l'hora de supervisar 
l'activitat dels usuaris. 
–  Introducció bàsica a la criptografia. 

–  Tècniques de clau privada o simètrica. 
–  Tècniques de clau pública o asimètrica. 

–  La criptografia aplicada a: autenticació, confidencialitat, integritat i no-
repudi. 

–  Mecanismes de criptografia disponibles a l'SGBD per utilitzar-los a les 
bases de dades. 

–  Descripció dels mecanismes criptogràfics que permeten verificar la 
integritat de les dades. 

–  Descripció dels mecanismes criptogràfics que permeten garantir la 
confidencialitat de les dades. 

–  Mètodes de connexió a la base de dades amb base criptogràfica. 
–  Desenvolupament d'un o diversos supòsits pràctics en què s'apliquin els 

elements de seguretat vistos anteriorment. 
 

4.  Transferència de dades. 
–  Descripció de les eines per importar i exportar dades. 

–  Importància de la integritat de dades en exportació i importació. 
–  Classificació de les eines. 

–  Còpies de seguretat en calent. 
–  Còpies de seguretat en fred. 

–  Mostra d'un exemple d'execució d'una exportació i importació de dades. 
–  Migració de dades entre diferents SGBD. 

–  Valoració dels possibles inconvenients que podem trobar a l'hora de 
traspassar dades entre diferents SGBD i proposar solucions amb formats de 
dades intermedis o altres mètodes. 

–  Ús d'algun dels mecanismes de verificació del traspàs de dades. 
–  Interconnexió amb altres bases de dades. 
–  Configuració de l'accés remot a la base de dades. 

–  Enumeració dels mètodes disponibles. 
–  Enumeració dels avantatges i inconvenients. 

 
Orientacions metodològiques 
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Formació a distància: 

 
 
Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores susceptibles de 

formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1471 
Unitat formativa 2 – UF1472 
Unitat formativa 3 – UF1473 

70 
60 
70 

60 
50 
40 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ADMINISTRACIÓ 
DE BASES DE DADES 

 
Codi: MP0313 

 
Durada: 80 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Proporcionar suport tècnic en les tasques d'administració del sistema de base 
de dades i el seu entorn. 

CE1.1  Inventariar els principals equips relacionats amb el sistema de gestió de 
base de dades tant pel que fa a maquinari com pel que fa a programari. 
CE1.2  Revisar els procediments de connexió entre els diferents departaments 
en la seva relació amb el sistema de gestió de base de dades. 
CE1.3  Oferir suport tècnic als comitès de direcció pertinents. 
CE1.4  Conèixer els procediments de salvaguarda i recuperació de dades. 
CE1.5  Revisar diversos esquemes de base de dades aplicats i l'activitat del 
sistema gestor. 

 
C2:  Analitzar la idoneïtat de les pràctiques d'administració de base de dades. 

CE2.1  Analitzar i verificar l'optimització dels sistemes subjacents al gestor de 
base de dades i proposar possibles millores. 
CE2.2  Analitzar i verificar el funcionament del sistema de gestió de base de 
dades i proposar possibles optimitzacions adaptades a les necessitats del centre 
de treball. 
CE2.3  Avaluar i qualificar el pla de salvaguarda i recuperació de dades. 

 
C3:  Distingir i analitzar les variables de configuració d'un sistema operatiu i 
especificar quin efecte tenen sobre el comportament del sistema. 

CE3.1  Descriure les diferents maneres de monitorar i ajustar els components 
d'un sistema operatiu i analitzar tendències a partir de l'estat de càrrega. 
CE3.2  Correlacionar alarmes enviades pel sistema de monitoratge implementat 
prèviament i definir esdeveniments per resoldre'ls. 
CE3.3  Dur a terme diferents funcions relacionades amb la instal·lació i la 
configuració del sistema operatiu. 
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C4:  Reconèixer i descriure codificacions i nomenclatures d'elements informàtics 
d'acord amb els criteris d'estandardització més estesos. 

CE4.1  Reconèixer i aplicar les polítiques de migració i arxivament de fitxers que 
s'han d'utilitzar en la gestió d'emmagatzematge del sistema. 
CE4.2  Generar mapes d'adreces IP de xarxes i servidors i definir i implantar un 
servidor de noms. 
CE4.3  Diferents supòsits relacionats amb l'arquitectura de sistemes de fitxers. 

 
C5:  Distingir els diferents tipus d'emmagatzematge utilitzats als sistemes operatius 
multiusuari indicant-ne l'estructura, les característiques i modalitats d'operació, 
respecte a la caracterització de sistemes d'emmagatzematge. 

CE5.1  Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat de 
sistemes, xarxes de comunicacions i dades, respecte a l'aplicació de tècniques i 
procediments relacionats amb la seguretat informàtica. 
CE5.2  Instal·lar el sistema de bases de dades determinant i aplicant la 
configuració de l'SGBD adequada als requisits de rendiment plantejats, respecte a 
la instal·lació i configuració d'un SGBD. 
CE5.3  Planificar i dur a terme adequadament tasques administratives utilitzant 
les eines de l'SGBD, respecte a la realització i planificació de les tasques 
administratives a partir de les eines de l'SGBD. 
CE5.4  Aplicar tècniques de monitoratge i optimització del rendiment del sistema 
respecte a l'optimització del rendiment de l'SGBD. 
CE5.5  Crear el disseny físic de les bases de dades segons les especificacions 
del disseny lògic, respecte a la creació del disseny físic d'una base de dades a 
partir del seu disseny lògic. 

 
C6:  Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE6.1  Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes 
com en les laborals. 
CE6.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE6.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, 
intentant que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE6.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE6.5  Fer ús dels canals de comunicació establerts. 
CE6.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1.  Inventari de maquinari i programari dels elements relacionats amb el 

sistema de gestió de base de dades. 
–  Inventari del servidor o servidors de base de dades. 
–  Inventari dels sistemes d'emmagatzematge de dades SAN. 
–  Inventari dels sistemes de salvaguarda i recuperació de dades. 
–  Inventari dels sistemes client del sistema de gestió de base de dades. 
–  Inventari dels sistemes de comunicació. 

 
2.  Revisió dels documents d'operació de l'empresa en la seva relació amb 

altres departaments. 
–  Revisió de la documentació en relació amb l'àrea de sistemes. 
–  Revisió de la documentació en relació amb l'àrea de desenvolupament. 
–  Revisió de la documentació en relació amb l'àrea de clients d'explotació de 

dades. 
 

3.  Anàlisi dels plans de salvaguarda i recuperació de dades. 
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–  Revisió i estudi dels plans de salvaguarda. 
–  Revisió i estudi del pla de continuïtat de negoci. 
–  Contrast i proposta d'optimització dels plans de salvaguarda i continuïtat. 

 
4.  Monitoratge i anàlisi del funcionament del sistema de gestió de base de 

dades i el sistema operatiu subjacent. 
–  Supervisió de les operacions realitzades al sistema des del punt de vista 

operacional. 
–  Supervisió de les operacions realitzades al sistema des del punt de vista de la 

seguretat. 
–  Proposta d'accions per millorar el rendiment del sistema gestor. 

 
5.  Integració i comunicació al centre de treball. 

–  Comportament responsable al centre de treball. 
–  Respecte als procediments i les normes del centre de treball. 
–  Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
–  Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
–  Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
–  Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
–  Seguiment de les normatives de prevenció de riscos de salut laboral i 

protecció del medi ambient. 
 
 

IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 
 

 
Mòduls 

formatius 

 
Acreditació requerida 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

MF0223_3: 
Sistemes operatius i 
aplicacions 
informàtiques. 
 
 
MF0224_3: 
Administració de 
sistemes de gestió 
de bases de dades.
 
 
MF0225_3: 
Gestió de bases de 
dades. 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent, o altres títols 
equivalents. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent, o altres títols 
equivalents. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent, o altres títols 
equivalents. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

1 any 
 
 
 
 
 
 

2 anys 
 
 
 
 
 
 

2 anys 
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V.  REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 
 

 
Espai formatiu 

Superfície m2 
15 alumnes 

Superfície m2 
25 alumnes 

Aula taller d'informàtica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 60 

 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 

Aula taller d'informàtica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X X X 

 
 
 

Espai formatiu  Equipament 
 
 

Aula taller d'informàtica 
– Equips audiovisuals. 
– PC instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet. 
– Programari específic de l'especialitat. 
– Pissarres per escriure amb retolador. 
– Paperògraf. 
– Material d'aula. 
– Taula i cadira per al formador. 
– Taula i cadires per als alumnes. 
– Eines per muntar i desmuntar equips. 

 
 
 

No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de 
diferenciar necessàriament mitjançant tancaments. 

 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i han de respondre a mesures d'accessibilitat 
universal i seguretat dels participants. 

 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar en 
cas d'ampliar-se el nombre d'alumnes. 

 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i 
els ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 

 


