
  
 

 

Funciona! 

 

Nivell: COMPETIC Inicial 

Trimestre: 3r trimestre 

 

 

 

Competència/es treballades:  

 

C2 Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu 

 

o Identificar els components principals d’un ordinador i les seves funcions. 

o Estar familiaritzat amb els conceptes de maquinari i de programari. 

o Identificar la diferència entre tipus de programari pel que fa a les llicències i al mode 

de generació i distribució. 

o Reconèixer el concepte de xarxa i la possibilitat de compartir recursos en xarxa amb 

altres equips. 

 

 

Què ha de saber fer l’alumne? 

 

- Connectar els components principals d’un ordinador: 

 

o Connectar la pantalla a l’ordinador i a l’endoll. 

o Connectar el ratolí i el teclat a l’ordinador. 

o Connectar la impressora a l’ordinador i a l’endoll. 

o Connectar altres components, com els altaveus i el micròfon. 

o Connectar l’ordinador a l’endoll.  

o Engegar i tancar l’ordinador. 

o Connectar dispositius d’emmagatzematge extern, com ara una memòria USB. 

 

- Explicar per a què serveixen cadascun dels elements esmentats. 

 

- Identificar el cable de xarxa i explicar per a què serveix. Comprovar si l’ordinador està  

connectat a la xarxa o no. 

 

- Explicar el programari que ha fet servir durant el curs, diferenciant entre el que és lliure i el 

que ha de tenir una llicència. 
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Desenvolupament de l’activitat 

1. Consideracions prèvies 

 
El docent ha de disposar, desconnectats, els diferents elements que cal connectar entre si, en un 
espai determinat de l’aula. L’activitat es fa de forma individual. A la rúbrica el docent anirà deixant 
constància del grau d’assoliment de la competència segons les realitzacions i explicacions de 
l’alumne.  
 
 
 

          
        Possible guió de l’activitat: 
 

Tots aquests elements estan desconnectats. Has de connectar-los de manera que l’ordinador i els seus 
elements funcionin correctament. Connecta... 
 
- la pantalla a l’ordinador i a l’endoll. 

- el ratolí i el teclat a l’ordinador. 

- la impressora a l’ordinador i a l’endoll. 

- l’ordinador a l’endoll. 

- altres components, com els altaveus i el micròfon. 

- dispositius d’emmagatzematge extern, com una memòria USB. 

 
Mentre els connectes, ves explicant amb les teves paraules per a què serveix cadascun d’ells. 
 
Comprova que l’ordinador i tot el que has connectat funciona. Està l’ordinador connectat a la xarxa? Si és 
que no, connecta’l fent servir el cable corresponent. Per a què serveix la connexió en xarxa? 
 
Ja amb l’ordinador engegat, assenyala a l’escriptori un dels programes que has fet servir aquest curs. 
Per a què serveix? És lliure o té llicència d’ús? Quina és la diferència? 
 
Extreu amb seguretat la memòria USB i apaga l’ordinador correctament. 
 
 
 
 

 

Temporització 

 

Aquesta activitat no hauria de durar més de 10 minuts per alumne. La rapidesa i eficiència en la 
realització de les tasques demanades mostraran també la seva capacitat. Ara bé, segons les 
característiques de l’alumne, el docent podria considerar afegir-hi més temps.  
 
Cal comptar, a l’hora de programar-la, que entre alumne i alumne, serà necessari desconnectar-ho 
tot perquè el següent alumne ho munti de nou. 
 
Les habilitats requerides per dur a terme amb èxit aquesta activitat haurien d’estar assolides a finals 
del segon trimestre; per tant, es pot començar a fer a partir de l’inici del tercer trimestre. Els 
primers alumnes a dur-la a terme seran aquells que, segons el parer del professor, mostren menys 
dificultats  
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Avaluació 

 

Observació directa, mitjançant aquesta graella: 

 

 No ho fa, o ho fa amb dificultats i 

suport per part del docent 

Ho fa 

Connexions 
Ha connectat 
correctament els 
elements principals d’un 
ordinador i explica, amb 
les seves paraules però 
d’una forma encertada, 
per a què serveixen.  
 

  

Funcionament 
Engega i apaga 
l’ordinador correctament. 
Extreu la memòria USB 
amb seguretat. 
 

  

Xarxa 
Identifica el cable de la 
xarxa; sap si l’ordinador 
hi està connectat o no. 
N’explica el concepte. 
 

  

Programari 
Identifica com a mínim 
un programa que ha fet 
servir durant el curs, 
explica per a què 
serveix. Diferencia entre 
lliure i el que ha de tenir 
una llicència. 
 

  

 

 
 


