UD 1. SISTEMES OPERATIUS
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OBJECTIUS

PROGRAMACIÓ D’ AULA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CONTINGUTS

TEMP

1- Comprendre les funcions d'un sistema
operatiu i la relació que hi ha entre
l'evolució del maquimari u la d'aquests
programens.

CB1. comunicativa, lingüística i audiovisual
- Definir el sistema operatiu, les funcions, els tipus i la història del
maquinari i dels sistemes operatius.

2- L'intèrpret d'ordres de Windows.

2- Fer servir amb desimboltura les
principals eines i opcions de configuració
dels sistemes operatius.

- Analitzar les fites històriques en l'evolució dels equips informàtics i dels
sistemes operatius.

3- Windows: Entorn de treball, maneig i utilitats principals en
Windows XP i Windows 7.

CB3. digital i tractament de la informació

4- Distribucions Linux a Espanya.

8 h.

3- Fer servir les unitats d'emmagatzematge
i diferenciar-ne l'estructura física de
- Interpretar les ordres de Windows
l'estructura lògica.
4- Aprendre hàbits saludables i de
seguretat a l'hora de fer servir els equips
informàtics.

1- Definició de sistema operatiu, funcions, tipus i història del
maquimari i dels sistemes operatius.

- Realitzar operacions bàsiques en Windows des de l'entorn gràfic i des
de l'intèrpret d'ordres.

- Utilitzar Internet com a eina de recerca d'informació, d'utilitats en línia i
5- Conèixer les utilitats d'emmagatzematge de resolució d'activitats.
i de treball ofimàtic que hi ha a Internet.
- Realitzar una partició i una formatació correctes d'unitats
d'emmagatzematge
CB5. aprendre a aprendre
- Ser conscients del que se sap.
- Saber que cal aprendre.
- Saber obtenir informació.
- Saber com es gestiona l'aprenentatge.
- Aprendre de i amb les altres persones.

5- Estructura física i lògica de l'emmagatzematge de la
informació.
6- Consells de seguratat i higiene en l'ordinador.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
- Conèixer la definició i les funcions principals del sistemes operatius.
- Relacionar els sistemes operatius amb els dispositius que governen.
- Conèixer la definició i les funcions principals dels sistemes operatius.
- Relacionar els sistemes operatius amb els dispositius que governen.
- Investigar l’evolució històrica dels ordinadors i del microprocessador.
- Fer tasques senzilles d’instal·lació i de configuració de Windows.
- Explicar els principis de la filosofia del programari lliure.
- Diferenciar els distints tipus de particions d’una unitat
d’emmagatzematge.

MATERIAL I RECURSOS

- Aplicar els coneixements a les noves situacions.
- Integrar la nova informació en els nostres coneixements previs.

PROFESSORAT
- Internet

ALUMNAT
- Internet

CB6. autoestima i iniciativa personal
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- Saber identificar i complir objectius.

- Pissarra digital

- Moodle

- Reelaborar els coneixements previs.

- Moodle

- Equip informàtic

- Ser capaç d'autoavaluar-se acceptant els errors i valorant els encerts.

- Documentació per a les
activitats

- Programari (Microsoff Word 2010)

CB8. social i ciutadania
- Equip informàtic
- Saber comunicar-se i expressar les pròpies idees.
- Saber escoltar i valorar les idees dels altres.

- Programari (Microsoff Word
2010)

- Calcular els riscos, seguratat i higiene dels ordinadors.
- Ser capaç de prendre decisions.
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