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Dynamic network configuration 
 
 
 
Objectius 
 

• Conèixer els nous termes i conceptes 
• Distingir entre configuracions estàtiques i dinàmiques 
• Comprendre com funciona el protocol DHCP i les seves característiques 
• Escollir el mètode de concessió d’adreces més apropiat per a cada cas. 
• Llegir textos relacionats amb xarxes LAN i configuració amb DHCP 

 
Descripció del material docent 
  
El material docent està format per 6 unitats.  
 

• Unit 1. Theory 
o Teoria base per a la AF (a través de la visualització d’un vídeo i una 

activitat) 
• Unit 2. Activity. Professional terms 

o Activitat de relacionar termes específics en anglès i català, a més a més 
d’incloure una descripció. 

• Unit 3. Practical test 
o Control per tal d’avaluar el contingut pràctic 

• Unit 4. Practical work 1. Windows DHCP configuration  
o Pràctica que consisteix en la instal·lació i configuració d’un servidor 

DHCP en Windows Server 
• Unit 5. Practical work 2. Cisco DHCP configuration 

o Pràctica que consisteix en la instal·lació i configuració d’un encaminador 
Cisco amb el servei DHCP habilitat 

• Unit 6. Test 
o Control per tal d’avaluar el contingut teòric 

 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Es recomana fer els exercicis al mateix temps que s’expliquen els continguts, i deixar 
la pràctica per al final de la unitat. En el cas de l’activitat Unit 2. Professional terms es 
recomana realitzar-la al llarg de les diferents unitats.  
 
S’utilitzen dues metodologies diferents. La primera és explicar el contingut i després fer 
alguns exercicis per acabar d’entendre el que s’ha explicat. La segona és entendre 
alguns conceptes nous i d’altres més a fons de forma experimental a través de la 
pràctica. 
 
L’activitat formativa és de 12 hores, i la temporització de les diferents unitats és: 
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• Unit 1. Theory. Listen & watch (1h) 
• Unit 2. Activity. Professional terms (0.5h) 
• Unit 3. Practical Test (0.5h) 
• Unit 4. Practical work 1. Windows DHCP configuration (4.5h) 
• Unit 5. Practical work 2. Cisco DHCP configuration (5h) 
• Unit 6. Theory Test (0.5h) 

 
En aquest mòdul la totalitat de les hores estan desdoblades, però si no fos així, 
s’haurien d’encabir la unitat 4 i la 5 a les desdoblades i les altres es poden realitzar 
sense desdoblar.  
 
Recursos emprats 
 
Els recursos emprats per a la realització d’aquesta activitat formativa són els següents: 
 

• Màquines virtuals, bàsicament amb els sistemes operatius Linux i Windows. 
• El programari Packet Tracer. 
• Vídeo sobre el protocol DHCP.  

https://www.youtube.com/watch?v=-JkiYSicdkM 
 
Ubicació curricular del material docent 
  
Aquest material està elaborat per ser utilitzat a: 
 

• Mòdul 7. Serveis de Xarxa. UF1. Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) 
 
Resultats d’aprenentatge  
RA1. Instal·la serveis de configuració dinàmica, descrivint-ne les característiques i 
aplicacions. 
  
Criteris d’avaluació 
1.1 Reconeix el funcionament dels mecanismes automatitzats de configuració dels 

paràmetres de xarxa. 
1.2 Identifica els avantatges que proporcionen. 
1.3 Il·lustra els procediments i pautes que intervenen en una sol·licitud de configuració 

dels paràmetres de xarxa. 
1.4 Instal·la un servei de configuració dinàmica dels paràmetres de xarxa. 
1.5 Presenta el servei per assignar la configuració bàsica als sistemes d’una xarxa 

local. 
1.6 Realitza assignacions dinàmiques i estàtiques. 
1.7 Reconeix les diferents topologies de xarxa. 
1.8 Verifica l’assignació correcta dels paràmetres. 
1.9 Realitza la documentació adient per donar suport a l’usuari.  
 
Resultats d’aprenentatge degut a la incorporació de la llengua anglesa en el cicle 
formatiu 
RA1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, 
instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, 
entre d’altres) aplicant-la a les activitats professionals més. 
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Criteris d’avaluació 
1.1 Aplica a situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o 

normativa relacionats amb l’àmbit professional. 
1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, 

notícies, informes i normativa, sobre diversos temes professionals. 
1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 
1.4 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa, segons prescripcions 

establertes per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o 
extractes. 

1.5 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis habituals del sector 
professional. 

1.6 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o 
automatitzada de textos. 

 
Documents adjunts 
 
Material per al professorat: 

 
• Guia del professor 
 

Material de treball per a l’alumnat: 
 
• Acció Formativa (un arxiu per cada unitat) 
• Vídeo a Internet 

 
Autoria 
 
Aquests materials han estat elaborat per Josep Ciberta dins del curs d’elaboració de 
materials en llengua anglesa (3a edició) del departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquests materials han estat posat en pràctica el mateix curs (2014-2015), on el mòdul 
de Serveis de xarxa es dóna completament en anglès en virtut de l’article 4 del decret 
de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 
 
L’Institut on s’imparteix el cicle (Institut de Palamós) està dins del projecte Grup 
d’Experimetació Plurilingüe com a centre pilot. 
 
 
 


