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IC01 - Installing and maintaining computer hardware  and 
software  
 
 
Objectius  
 

• Identificar els components interns d’una placa base, tot entenent la seva 
funcionalitat en el conjunt d’un equip microinformàtic. 

• Identificar els ports externs d’una placa base, tot entenent la seva funcionalitat i 
les possibilitats de connexió que ofereixen. 

• Identificar i manipular els components bàsics que formen un equip 
microinformàtic. 

• Acoblar a la placa base els diferents components bàsics, com 
microprocessador, memòria, refrigeració, targetes d’expansió i unitats 
d’emmagatzematge. 

• Instal·lar programari en un equip informàtic utilitzant una imatge 
emmagatzemada en un suport de memòria. 

 
 
 
Descripció del material docent  
  
Una de les tasques bàsiques d’un tècnic informàtic és el muntatge i configuració 
bàsica d’un ordinador. En aquesta activitat aprendràs a identificar i entendre els 
components interns i externs d’una placa base, per tot seguit procedir a la col·locació 
dels elements principals d’un ordinador. Finalment, aprendràs a instal·lar el software 
base. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Aquesta proposta forma part del mòdul 1 del primer curs de CFGM SMX, per tant serà 
el primer contacte que molts alumnes tenen amb la informàtica a nivell de hardware. 
S’ha de tenir en compte que només té sentit seguir la proposta si es compta amb 
material relativament actual per dur-la a terme, especialment la part de muntatge. 
Es desitjable que el  muntatge sigui individual o en grups de dos alumnes. 
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Unitats didàctiques  
 

• Unitat 1: Introduction, take a look at the inside of a computer. 
o Descripció : En aquesta unitat es descobrirà l’interior de l’ordinador, tot 

observant i identificant els components principals, com la CPU, la RAM, 
o les unitats d’emmagatzematge.  

o Duració : 3 hores. 
• Unitat 2: Installing the hardware. 

o Descripció : Aquesta unitat es basa en les connexions del maquinari a 
la placa base, i aquesta, a la torre o caixa. 

o Duració : 4 hores. 
• Unitat 3: Installing the software. 

o Descripció : Aquesta unitat es basa en la instal·lació del programari 
base d’un ordinador: el sistema operatiu. Es realitza mitjançant la 
creació d’un USB bootable i l’ús d’un arxiu ISO. 

o Duració : 3 hores. 
 
Recursos emprats  
 

• Unitat 1 
o Vídeo extern no propi: The Components Of Your Computer 
o Prezi extern no propi: Internal computer parts 
o Prezi extern no propi: External computer parts 
o Enllaç al web CPU-z: CPU-z website 
o Enllaç al web HardInfo: HardInfo website 
o Vídeo extern no propi: Computer tour 

• Unitat 2 
o Presentació externa pròpia: Internal connections 
o Exercici extern propi: Motherboard and exercise 
o Vídeo extern no propi: Install the CPU, RAM and fan. 
o Imatge externa no pròpia: Ports, picture 1 
o Imatge externa no pròpia: Ports, picture 2 
o Imatge externa no pròpia: Ports, picture 3 
o Imatge externa no pròpia: Exercise: the picture where you have to 

name each port 
o Manual d’usuari no propi: Exercise: the user's guide 
o Vídeo extern no propi: The computer installation 

• Unitat 3 
o Enllaç no propi: OS usage statistics 
o Enllaç a web externa: Rufus website 
o Vídeo extern no propi: Installing basic software 
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Ubicació curricular del material docent  
  
Per utilitzar al cicle formatiu de grau mitjà – Sistemes microinformàtics i xarxes. 
Mòdul 1 – Muntatge i manteniment d’equips. 
 

• Unitat formativa 2: Components d’un equip microinformàtic. 
• Unitat formativa 3: Muntatge d’un equip microinformàtic. 
• Unitat formativa 6: Instal·lació de programari. 

 
Resultat d’aprenentatge i criteris d’avaluació relatius a la incorporació de la llengua 
anglesa en el cicle formatiu a què dóna resposta el material. 
 
Resultat d’aprenentatge  
 

• Selecciona els components d’integració d’un equip microinformàtic estàndard, 
descrivint-ne les funcions i comparant-ne les prestacions de diferents 
fabricants. 

• Interpreta informació professional en llengua anglesa continguda en textos 
escrits senzills relacionats amb el sector de la informàtica (manuals, guia 
d’instal·lació, assistent d’instal·lació de software), analitzant-ne de manera 
comprensiva els continguts. 

• Instal·la programari en un equip informàtic utilitzant una imatge 
emmagatzemada en un suport de memòria i justificant el procediment a seguir. 

 
Criteris d’avaluació  
 

• 1.7 Identifica i manipula els components bàsics (mòduls de memòria, discos 
fixos i els seus controladors, suports de memòries auxiliars, entre d’altres). 

• 1.5 Descriu les característiques i utilitats més importants de la configuració de 
la placa base.   

• 1.5 Acobla els mòduls de memòria RAM, els discs fixos, les unitats de 
lectura/enregistrament en suports de memòria auxiliar i altres components. 

• 1.3 Inicialitza equips des de diferents suports de memòria auxiliar. 
• 1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 

 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 
 

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

- Acció Formativa dividida en diferents arxius: 
o IC01 - Installing and maintaining computer hardware and 

software_AF_Unit1.doc 
o IC01 - Installing and maintaining computer hardware and 

software_AF_Unit2.doc 
o IC01 - Installing and maintaining computer hardware and 

software_AF_Unit3.doc 
- Tota la documentació complementària s’inclou en els fitxers de les unitats.  
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Autoria  
 
Tots els documents i activitats proposats són de pròpia autoria.  
 
 
 


