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Linux - Comandes, paquets i planificadors  
 
 
 
Objectius  
 

● Conèixer les comandes bàsiques del sistemes Unix. 
● Aprendre que és un paquet de software i aprendre a fer funcionar alguns 

gestors de paquets.  
● Fer una petita introducció al mon dels planificadors de tasques. 

 
Descripció de la proposta  
 
En aquesta activitat formativa l’alumne farà una primera aproximació a la familia 
GNU/Linux. Coneixerà les comandes bàsiques, veurà com funcionen les 
actualitzacions del sistema i aprendrà a utilitzar planificadors per tal d'automatitzar 
algunes tasques del sistema. 
 
 
Aspectes didàctics i  metodològics  
 
Totes les activitats d’aquesta acció formativa s’han desenvolupat amb una versió 12.04 
de l’Ubuntu executada dins del Virtual Box. 
S’ha previst que la durada de l’acció formativa sigui d’unes 10 hores repartides de la 
següent manera per cada unitat: 

● Ordres i fitxers bàsics de configuració GNU/Linux: 4,5 hores  
● Gestió de paquets en el GNU/Linux: 2 hores  
● Automatització de tasques als sistemes GNU/Linux: 3 ,5 hores  

  
Convé respectar l’ordre establert per cada unitat ja que per realitzar correctament les 
unitats 2 i 3 calen els coneixements adquirits a la unitat1. 
 
 
 
Recursos emprats  
 
 
Manuals, tutorials tècnics procedents de diferents llocs web d’ ús lliure i wikipedia : 
 
 http://docstore.mik.ua/orelly/unix2.1/lrnunix/ch03_03.htm  
 http://freeengineer.org/learnUNIXin10minutes.html 
 http://infohost.nmt.edu/tcc/help/unix/shellprompt.html 
 http://ioc.xtec.cat/educacio/recursos-materials-aprenentatge?id=87 

 http://supportweb.cs.bham.ac.uk/documentation/tutorials/docsystem/build/tutori
als/unixscripting/unixscripting.html 

 http://swlx.cubava.cu/gestionando-tus-repositorios-en-debian/ 
 http://team.daboweb.com/fentlinux/manuales/aptarmamortal.pdf 
 http://web.mit.edu/mprat/Public/web/Terminus/Web/main.html 
 http://wiki.synaptic.cl/wiki/HowTo_do_Crontab 
 http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/ 
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 http://www.elmundoenbits.com/2013/06/planificador-tareas-cron.html 
 http://www.linuxcommand.org/lc3_lts0030.php 
 http://www.linuxnix.com/2013/04/linuxunix-shell-ps1-prompt-explained-in-

detail.html 
 http://www.nbcs.rutgers.edu/~edseries/UNIXcmds.html 
 http://www.tutorialspoint.com/unix/unix-useful-commands.html 
 http://www.unixgeeks.org/security/newbie/unix/cron-1.html 
 
A més a més s’han creat documents específics per aquesta acció formativa. Són els 
següents: 
 http://quizlet.com/43682011/flashcards 
 http://quizlet.com/43678932/flashcards 
 http://quizlet.com/43654408/flashcards 
 http://quizlet.com/43649688/flashcards 
i el fitxer  
 PermissionsQuiz.htm 
que s’adjunta amb tota la documentació 
 
Referència  
 
Aquesta activitat formativa s’emmarca dins la UF2 anomenada “Sistemes operatius 
lliures en xarxa”. Aquesta UF forma part del mòdul 04 , Sistemes operatius en xarxa , 
 del cicle formatiu de grau mig  “Sistemes Microinformàtics i Xarxes ”. 
  
S'hi treballaran els següents resultats d'aprenentatge tot seguint els criteris d'avaluació 
que s'hi indiquen: 
 
RA1: Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics,  
instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, 
entre altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals. 
 

● Aplica a situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o 
normatius relacionats amb l’àmbit professional. 

● Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, 
notícies, informes i normativa, sobre diversos temes professionals. 

● Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 
● Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts per 

mitjà de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu 
electrònic, web). 

● Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa, segons 
prescripcions establertes, per elaborar en la llengua pròpia comparatives, 
informes breus o extractes. 

● Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis habituals del camp 
professional. 
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RA2: Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius lliures, 
interpretant requeriments i descrivint els procediments seguits amb l’ajuda de 
documentació tècnica 
  

● 2.4 Opera adequadament amb arxius i directoris, i gestiona els permisos i 
atributs d’arxius i directoris. 

● 2.5 Realitza tasques de compressió i descompressió de fitxers. 
● 2.6 Realitza la configuració per a l’actualització del sistema operatiu. 
● 2.7 Realitza operacions d’instal·lació i desinstal·lació d’utilitats 

  
RA3:  Realitza operacions bàsiques d’administració i manteniment de sistemes 
operatius lliures, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús amb 
l’ajut de documentació tècnica 

● 3.1 Crea i gestiona usuaris i grups, i configura perfils d’usuari i grup 
● 3.2 Utilitza eines gràfiques per descriure l’organització dels arxius del sistema. 
● 3.8 Executa operacions per a l’automatització de tasques del sistema 

  
 
L’acció formativaes divideix en les següents unitats: 
 

● Ordres i fitxers bàsics de configuració GNU/Linux  : Explicació de l'intèrpret 
d'ordres, la sintaxi i les ordres més comunes dels sistemes GNU/Linux.  Al final 
de la Unitat hi haurà un exercici pràctic. 

● Gestió de paquets en el GNU/Linux  : Què és un paquet? Com funciona? 
Quins formats pots tenir? A on van a parar? Com el puc instal·lar? En aquesta 
unit s'intentarà que l'alumne pugui donar resposta a totes aquestes preguntes a 
partir dels materials i de les explicacions que rebrà. Al final de la unitat hi haurà 
un exercici pràctic. 

● Automatització de tasques als sistemes GNU/Linux:  L'alumne coneixerà 
que són els planificadors i aprendrà a utilitzar-ne dos d’ell de manera 
pràctica(Cron i AT) que ens facilitaran la vida a l'hora de realitzar les tasques 
més repetitives. Al final de la unitat hi haurà un exercici pràctic. 

 

Dins de cada unitat de l’acció formativa hi trobareu uns petits exercicis per tal que 
l’alumne practiqui els diferents continguts de la mateixa i els pugui assimilar 
correctament.  Aquests exercicis estan pensats tan sols com a eines per tal que 
l’alumne es familiaritzi amb els concepte que acaba d’aprendre. No estan pensats 
per ser avaluats pel docent. De cara a la possible avaluació de la unitat, trobareu 
un exercici pràctic més extens al final de cada unitat. La solució d’aquests exercicis 
la trobareu a la Guia del Professor. Òbviament, l’ús o no d’aquests exercicis de 
cara a l’avaluació dels alumnes dependrà del criteri de cada docent. 
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Documents adjunts  
 

Material per al professorat: 
 

- Guia del professor 
 
Material de treball per a l’alumnat: 
 

- Acció Formativa: AF_IC06_AF 
- Documentació complementàriaPermissionsQuiz.htm 

 
Autoria  
 
Miquel Busquet Isart - Ins Bosc de la Coma (Olot) 
 
 
 


