
                                                                                                      

IC05 - Motherboards

Objectius

•Conèixer les diferents parts d'una placa mare i saber-les identificar.
•Conèixer i interpretar els diferents menús i pantalles de configuració d'una BIOS/UEFI
•Interpretar un manual tècnic d'una placa mare identificant els seus elements i quins
processadors, memòries, ... s'hi poden instal·lar.
•Interpretar un manual tècnic d'una placa mare identificant els diferents missatges i
avisos d'errors.

Descripció de la proposta
 
S'inicia  l'activitat  formativa  amb un document  que explica  les diferents  parts  d'una
placa mare. Acabada aquesta part és fan una sèrie d'activitats identificant les diferents
parts d'una placa mare i  buscant informació de dues plaques mare que es puguin
comprar en un botiga on-line.
Després s’explica el funcionament de la BIOS i de la UEFI. Es mostren exemples de
diversos  menús  i  pantalles  tant  de  l’una  com de  l’altra.  I  finalment  caldrà  cercar
informació sobre el maquinari entrant a la BIOS de l’ordinador de l’aula o del propi
alumne.
A continuació caldrà cercar informació en el manual tècnic d’una placa mare, aplicant
els coneixements adquirits a les dues Units anteriors. Caldrà identificar el xipset, els
processadors admesos, la memòria RAM admesa, ...
I  finalment  caldrà  interpretar  els  missatges  (avisos  acústics,  leds,  ...)  que  ens
proporcionen  les  plaques  mare  per  advertir-nos  del  mal  funcionament  d’algun
component de l’ordinador.

Aspectes didàctics i metodològics

Cal tenir en compte que una part d'aquesta activitat correspon a la UF2: Components
d’un equip microinformàtic i una altra a la UF3: Muntatge d’un equip microinformàtic,
totes dues del mòdul M01: Muntatge i manteniment d'equips.
A la UF2 es realitzaran les següents activitat:
•Arquitectura d'un ordinador, busos i ports
•Microprocessadors
•Memòries
•Plaques mare, xipsets i BIOS/UEFI: Units 1 i 2
•Perifèrics
•Sistemes d'emmagatzematge
•Targetes i dispositius d'expansió

I a la UF3:
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•Muntatge d'un ordinador
•Interpretació d'un manual d'una placa mare: Unit 3
•Conjunt placa mare, processador i memòria
•Configuració de la BIOS
•Desmuntatge i muntatge complet d'un ordinador
•Detecció d'errades: Unit 4
•Reparació d'ordinadors
•Pressupostos d'ordinadors
Convé reforçar l'explicació dels elements d'una placa mare mostrant als alumnes una o
més plaques mare, encara que no siguin actuals.
Quan  es  comenten  les  imatges  de  les  diferents  configuracions  de  xipsets  cal  fer
especial esment als noms dels busos que surten del processador i connecten amb el
xipset i amb la memòria.
Cal comentar les imatges de la BIOS i de la UEFI.

Recursos emprats

Accés a Internet per poder ampliar alguna algunes explicacions.

Fent clic a qualsevol de les imatges utilitzades als diferents documents s'accedeix a la
imatge original i es poden veure les condicions en què s'ha compartit així com el seu
autor.

Referència curricular
 
Aquesta proposta formativa està pensada per utilitzar-se en el cicle formatiu de grau
mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes de la família d'Informàtica i Comunicacions

Concretament fa referència al mòdul i resultats d'aprenentatge següents:

Mòdul: MP01 – Muntatge i manteniment d'equips

UF2: Components d’un equip microinformàtic

RA1:  Selecciona els  components d'integració d'un equip microinformàtic  estàndard,
descrivint les seves funcions i comparant prestacions de diferents fabricants.
1.e: Descriu les característiques i utilitats més importants de la configuració de la placa
base.
1.j:  Identifica  els  elements  que  acompanyen  a  un  component  d'integració
(documentació, controladors, cables i programari d’utilitats, entre d'altres).

UF3: Muntatge d’un equip microinformàtic

RA1: Acobla un equip microinformàtic,  interpretant  plans i  instruccions del fabricant
aplicant tècniques de muntatge.

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle form atiu
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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 habituals.

1.a  Aplica  a  situacions  professionals  la  informació  continguda  en  textos  tècnics  o
normativa relacionats amb
 l’àmbit professional.
1.c Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.
1.e Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa, segons prescripcions
establertes per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.
1.g  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: organitzada en 4 documents, un per cada Unit.
-Documentació complementària: als documents anterior hi ha diferents enllaços web
per ampliar la informació i/o realitzar les activitats proposades.

Autoria

L'autor d'aquesta activitat  formativa és Jesús Picornell  Alsina professor  de l'Institut
Cendrassos de Figueres.
Els autors de les imatges utilitzades són diversos, quan no siguin propietat de l’autor
d’aquesta activitat, es mostra el nom de l'autor sota la imatge i es pot clicar sobre les
diferents imatges per conèixer-ne més detalls.
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