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IC04_ The motherboard. Components and configuration . 
 
 
 
Objectius 
 

• Conèixer la terminologia relacionada amb la placa base i els seus components 
fonamentals. 

• Coneixer la terminologia bàsica sobre connectors de la placa base, interns i 
externs. 

• Ser capaç d'interpretar informació bàsica de manuals tècnics de plaques base 
comercials. 

• Conèixer la terminologia i ser capaç de destriar entre diversos factors de forma 
de plaques base i ordinadors. 

• Ser capaç de configurar una placa base, utilitzant tota la informació a l'abast, 
en els dispositius i els manuals inclosos. 

• Aprendre a utilitzar el programa de la BIOS, en anglès a la major part 
d'ordinadors. 

 
Descripció de la proposta 
  
Als ordinadors actuals, el component principal que dona funcionalitat al sistema és la 
placa base. En aquesta activitat aprendràs a identificar els diversos tipus de plaques 
base per a ordinadors d'escriptori que existeixen, els components que en formen part o 
hi connecten directament, i els diferents tipus de conectors que fan posible que la 
placa base es comuniqui amb la resta de components en l'ordinador. 
 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
Donat que l'activitat correspon a part del currículum ofical per al cicle CFGM SMX 
(Sistemes microinformàtics i xarxes) en el mòdul 1 dels estudis, la temporalització i 
posició en el currículum s'obté de fonts oficials. 
 
L'activitat pot substituir la teoria utilitzada en la resta del mòdul i ser avaluada amb les 
mateixes eines, encara que canviant el llenguatge per a la realització d'aquesta part. 
La major part del vocabulari sobre dispositius informàtics s'utilitza en anglès juntament 
amb les traduccions. 
 
 
Recursos emprats 
 
Les imatges s'han utilitzat en la major part de les contingudes en els apunts 
corresponents (amb llicència Creative-Commons) en els materials realitzats per a l'IOC 
en el mòdul 1 de SMX Muntatge I manteniment d'equips. 
 
 
En l'enllaç següent es pot trobar l'accés als materials: 
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M01/web/html/index.h
tml 
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Referència curricular 
  
 
El mòdul per al qual s'ha dissenyat l'activitat és: 
 
SMX. Sistemes microinformàtics i xarxes. Mòdul 1. Muntatge i manteniment d'equips. 
 
L'activitat correspon a la segona subdivisió de la UF2: Components d'un equip 
microinformàtic. 
 
Quant al resultat d'aprenentatge i criteris d'avaluació relatius a la incorporació de la 
llengua anglesa en el cicle formatiu a què dona resposta el material, s'inclouen 
juntament amb els generals. 
 
Resultats 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 (manuals tècnics, 
instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, 
normativa, entre altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals. 

• Selecciona els components més adients que configuren l'equipament d'un 
microcomputador tot descrivint-ne les seves funcionalitats i comparant-ne les 
diferències entre diferents fabricants. 

 
 
Criteris d'avaluació: 

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

• 1.6 Avalua tipus de xassís per a la placa base i la resta de components. 

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

• 1.1 Aplica a situacions professionals la informació continguda en textos tècnics 
o normatius 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. 
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Continguts: 

• 1.5 El programa de configuració de la placa base. 
• 1.6 Dispositius integrats a placa. 

• 1.7 Identificació i manipulació dels components bàsics. Tipus de memòria. 

• 1.8 Característiques i funcions de cada tipus. 
• 1.9 Anàlisi del mercat de components d’equips microinformàtics. 

 

Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 
 
• Guia del professor 
 
Material de treball per a l’alumnat: 
 
• L'activitat és autocontinguda. 

 
• Material de treball per a l’alumnat: 

• Acció Formativa: Les unitats es troben organitzades en fitxers 
individuals. 

• Tots els enllaços s'inclouen en el text de les unitats. 
 

 
Autoria 
 
Joan Alfred Noll Obiol. (Plaça a l'Institut Montsià d'Amposta). 
 
A partir dels materials utilitzats a l'Institut Obert de Catalunya (també de la meva 
autoria). 
 
 


