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1. Introducció 

 

L’objectiu principal de desenvolupar una activitat didàctica relacionada amb 
Linux es engrescar als alumnes en la realització d’una tasca que els representi un
de coneixements i que, al mateix temps, doni resposta a les c
estudiant. D’aquesta manera es pretén 
mitjançant la utilització d’un software lliure en actual creixement dins la nostra societat, que 
promociona valors com la cooperació

La idea de crear aquesta activitat 
després d’haver fet d’observador
classes d’aquesta assignatura
alumnes no estaven gaire motivats a l’hora de realitzar les diferents activitats encomanades. 
Vaig observar que molts d’ells les realitzaven sense problemes i amb molt poc temps, 
que mostraven un desinterès per l’assignatura, degut crec, a la falta d’estimulació

Després de parlar amb uns quants alumnes, em vaig adonar de l’alt nivell que tenien en 
qüestions informàtiques, i jo, que soc Enginyer informàtic, vaig quedar parat dels coneixements 
que havien aprés de manera autodidacta
no vaig tenir en compte que aquests nens són nadius digitals
o assignatures, amb informàtica estan més avançats del que en un principi es pot pensar.

Donada aquesta situació, vaig pensar que una activitat 
operatiu Ubuntu (Linux), els obriria un 
resposta a les diferents necessitats, tant a nivell de continguts com a nivell actitudinal.

 

Per què Ubuntu? 

S’ha escollit Ubuntu perquè de totes les distribucions de sistemes operatius
usuaris que s’han dissenyat a partir de 
interfície gràfica molt intuïtiva
com es vulgui sobre Linux. 

S’ha de tenir en compte, que molts dels servidors de 
llocs web més populars, com YouTube y Google, corren sobre alguna distribució de Linux. El 
popular sistema Android per telèfons intel·ligents, també és una variant de Linux, al igual que 
molts dels equips moderns inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu principal de desenvolupar una activitat didàctica relacionada amb un
Linux es engrescar als alumnes en la realització d’una tasca que els representi un
de coneixements i que, al mateix temps, doni resposta a les capacitats específiques de cada 
estudiant. D’aquesta manera es pretén augmentar la seva motivació i implicació 
mitjançant la utilització d’un software lliure en actual creixement dins la nostra societat, que 
promociona valors com la cooperació i la solidaritat. 

aquesta activitat per l’assignatura optativa d’informàtica de 4t d’ESO
després d’haver fet d’observador i realitzar varies intervencions acompanyades 

d’aquesta assignatura. En el transcurs d’aquestes sessions, vaig percebre que molts 
alumnes no estaven gaire motivats a l’hora de realitzar les diferents activitats encomanades. 
Vaig observar que molts d’ells les realitzaven sense problemes i amb molt poc temps, 

rès per l’assignatura, degut crec, a la falta d’estimulació

Després de parlar amb uns quants alumnes, em vaig adonar de l’alt nivell que tenien en 
i jo, que soc Enginyer informàtic, vaig quedar parat dels coneixements 

de manera autodidacta. Probablement, aquesta sorpresa es va donar perquè 
vaig tenir en compte que aquests nens són nadius digitals i que, a diferencia d’altres temes

amb informàtica estan més avançats del que en un principi es pot pensar.

Donada aquesta situació, vaig pensar que una activitat com la instal·lació i gestió
els obriria un ventall de possibilitats suficientment ampli per donar 

resposta a les diferents necessitats, tant a nivell de continguts com a nivell actitudinal.

perquè de totes les distribucions de sistemes operatius
at a partir de Linux, aquesta és de les més senzill

interfície gràfica molt intuïtiva. Al mateix temps, permet als usuaris aprofundir i aprendre tant 

S’ha de tenir en compte, que molts dels servidors de tot el món que emmagatzemen dades dels 
llocs web més populars, com YouTube y Google, corren sobre alguna distribució de Linux. El 
popular sistema Android per telèfons intel·ligents, també és una variant de Linux, al igual que 
molts dels equips moderns integrats en cotxes de tot el món.  

1 

un sistema operatiu 
Linux es engrescar als alumnes en la realització d’una tasca que els representi un repte a nivell 

apacitats específiques de cada 
implicació en la tasca 

mitjançant la utilització d’un software lliure en actual creixement dins la nostra societat, que 

per l’assignatura optativa d’informàtica de 4t d’ESO, va sorgir 
acompanyades en algunes 

, vaig percebre que molts 
alumnes no estaven gaire motivats a l’hora de realitzar les diferents activitats encomanades. 
Vaig observar que molts d’ells les realitzaven sense problemes i amb molt poc temps, a l’hora 

rès per l’assignatura, degut crec, a la falta d’estimulació i/o motivació. 

Després de parlar amb uns quants alumnes, em vaig adonar de l’alt nivell que tenien en 
i jo, que soc Enginyer informàtic, vaig quedar parat dels coneixements 

sorpresa es va donar perquè 
a diferencia d’altres temes 

amb informàtica estan més avançats del que en un principi es pot pensar. 

i gestió d’un sistema 
suficientment ampli per donar 

resposta a les diferents necessitats, tant a nivell de continguts com a nivell actitudinal. 

perquè de totes les distribucions de sistemes operatius pensades per a 
senzilles i amb una 

. Al mateix temps, permet als usuaris aprofundir i aprendre tant 

emmagatzemen dades dels 
llocs web més populars, com YouTube y Google, corren sobre alguna distribució de Linux. El 
popular sistema Android per telèfons intel·ligents, també és una variant de Linux, al igual que 



 

2. Definició i context del problema
 

A partir de l’experiència viscuda i de les observacions a l’aula, el principal problema detectat
l’assignatura d’informàtica ha estat la manca de motivació 
d’activitats, donat que aquestes no s’adeqüen al nivell i domini real dels alumnes.

Es tracta d’una sèrie d’activitats senzilles que no requereixen cap aprenentatge. Durant
que vaig participar en l’assignatura d’informàtica, els alumnes estaven ap
de programació molt utilitzat en la construcció de pàgines web. L’
realitzar per tal de treballar-lo
HTML de tres pàgines web diferents que visualit
manera, quan els alumnes comprovaven que alguna cosa no funcionava, el que feien era 
repassar que el codi estigues ben copiat, sense la necessitat d’entendre el significat del codi. 
Els que havien copiat bé, es de
connectar-se a alguna xarxa social, i els que no havien copiat bé, es podien passar mitja sessió 
buscant un símbol mal escrit dins del codi 
seu significat 

En una altra sessió se’ls hi va demanar que dissenyessin una pàgina web utilitzant 
online WIX. Es tracta d’un creador de pàgines web gratuït que no requereix de cap 
coneixement de codificació i, per tant, no dona l’oportunitat al
coneixements adquirits ni tampoc per aprendre res de nou, tret de saber desenvolupar
una aplicació molt semblant a d’altres per la que ja tenen la mà trencada. 

Tot això fa que aquests alumnes no se sentin motivats en l’exe
sense aprofitar les capacitats i sense donar resposta als diversos nivells que es troben dins 
l’aula. 

Pel que fa a la motivació, entenem 
una conducta cap a l’assoliment d’una meta”
que: 

“La motivació i l’aprenentatge/rendiment escolars 
motivació es percep com a mitjà important per promoure l’apre
banda, les activitats que es realitzen a l’escola, influeixen de manera decisiva en el 
desenvolupament de la motivació en cada alumne

No hem d’oblidar, a més,  que ens trobem davant d’uns alumnes que son nadius digitals
definits segons Mark Prensky
noves tecnologies i per les que aquestes no suposaran cap novetat
domini important amb tots aquells instrument
en el seu estudi, aporta dades neurològiques que afirmen que fins i tot, pensen diferent. 

Sabent això, doncs, cal proposar activitats que promoguin la motivació dels alumnes generant 
curiositat en els mateixos, reforçant així la motivació 

                                                          
1
 Edel Navarro, R. (2003). El rendimiento académico: Concepto, investigación y desarrollo. 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 

2 Massanero Mas, M.A., y Vázquez Alonso, A. (1997). Análisis empírico de dos escalas de motivación escolar. 
electrónica de motivación y emoción.

3 Prensky, Marc. (2001).  “Digital Natives, digital inmigrants”. 

4
 Nuñez del Río, M.C., y Fontana Abad, M. (2009). Competencia socioemocional en el aula: características del 

professor que favorecen la motivación por el aprendizaje en alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. 
pp 257-269.  
 

 

Definició i context del problema  

A partir de l’experiència viscuda i de les observacions a l’aula, el principal problema detectat
ha estat la manca de motivació deguda, en part, a

aquestes no s’adeqüen al nivell i domini real dels alumnes.

Es tracta d’una sèrie d’activitats senzilles que no requereixen cap aprenentatge. Durant
que vaig participar en l’assignatura d’informàtica, els alumnes estaven aprenent HTML, un codi 
de programació molt utilitzat en la construcció de pàgines web. L’exercici

lo (en un termini de dos sessions),  era copiar exactament  el codi 
pàgines web diferents que visualitzaven en el projector de l’aula
els alumnes comprovaven que alguna cosa no funcionava, el que feien era 

repassar que el codi estigues ben copiat, sense la necessitat d’entendre el significat del codi. 
Els que havien copiat bé, es dedicaven a navegar per Internet, a parlar amb el

se a alguna xarxa social, i els que no havien copiat bé, es podien passar mitja sessió 
buscant un símbol mal escrit dins del codi HTML sense entendre la utilitat d’aquell símbol ni el 

En una altra sessió se’ls hi va demanar que dissenyessin una pàgina web utilitzant 
online WIX. Es tracta d’un creador de pàgines web gratuït que no requereix de cap 
coneixement de codificació i, per tant, no dona l’oportunitat als alumnes per aplicar els 
coneixements adquirits ni tampoc per aprendre res de nou, tret de saber desenvolupar
una aplicació molt semblant a d’altres per la que ja tenen la mà trencada.  

Tot això fa que aquests alumnes no se sentin motivats en l’execució d’aquestes activitats, 
sense aprofitar les capacitats i sense donar resposta als diversos nivells que es troben dins 

ntenem aquesta com “el procés general pel qual s’
una conducta cap a l’assoliment d’una meta”1. Massanero i Vazquez2 afirmen en el seu article 

aprenentatge/rendiment escolars estan estretament relacionats: la 
motivació es percep com a mitjà important per promoure l’aprenentatge i, per altra 
banda, les activitats que es realitzen a l’escola, influeixen de manera decisiva en el 
desenvolupament de la motivació en cada alumne”. 

que ens trobem davant d’uns alumnes que son nadius digitals
egons Mark Prensky3, com a aquestes persones que ja han nascut envoltades de les 

per les que aquestes no suposaran cap novetat i, per tant, això deriva en un 
domini important amb tots aquells instruments relacionats amb les eines inform

dades neurològiques que afirmen que fins i tot, pensen diferent. 

Sabent això, doncs, cal proposar activitats que promoguin la motivació dels alumnes generant 
curiositat en els mateixos, reforçant així la motivació intrínseca i les ganes per aprendre

                   

Edel Navarro, R. (2003). El rendimiento académico: Concepto, investigación y desarrollo. 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Vol.1, 2.  

Massanero Mas, M.A., y Vázquez Alonso, A. (1997). Análisis empírico de dos escalas de motivación escolar. 
electrónica de motivación y emoción. 

rensky, Marc. (2001).  “Digital Natives, digital inmigrants”. On the Horizon, 9 (5). 

M.C., y Fontana Abad, M. (2009). Competencia socioemocional en el aula: características del 
professor que favorecen la motivación por el aprendizaje en alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. 
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A partir de l’experiència viscuda i de les observacions a l’aula, el principal problema detectat en 
deguda, en part, a la tipologia 

aquestes no s’adeqüen al nivell i domini real dels alumnes. 

Es tracta d’una sèrie d’activitats senzilles que no requereixen cap aprenentatge. Durant els dies 
renent HTML, un codi 

exercici que havien de 
exactament  el codi 

en el projector de l’aula. D’aquesta 
els alumnes comprovaven que alguna cosa no funcionava, el que feien era 

repassar que el codi estigues ben copiat, sense la necessitat d’entendre el significat del codi. 
, a parlar amb els companys o 

se a alguna xarxa social, i els que no havien copiat bé, es podien passar mitja sessió 
aquell símbol ni el 

En una altra sessió se’ls hi va demanar que dissenyessin una pàgina web utilitzant l’aplicació 
online WIX. Es tracta d’un creador de pàgines web gratuït que no requereix de cap 

s alumnes per aplicar els 
coneixements adquirits ni tampoc per aprendre res de nou, tret de saber desenvolupar-se per 

cució d’aquestes activitats, 
sense aprofitar les capacitats i sense donar resposta als diversos nivells que es troben dins 

el procés general pel qual s’inicia i es dirigeix 
afirmen en el seu article 

estretament relacionats: la 
nentatge i, per altra 

banda, les activitats que es realitzen a l’escola, influeixen de manera decisiva en el 

que ens trobem davant d’uns alumnes que son nadius digitals, 
aquestes persones que ja han nascut envoltades de les 

i, per tant, això deriva en un 
relacionats amb les eines informàtiques. A més, 

dades neurològiques que afirmen que fins i tot, pensen diferent.  

Sabent això, doncs, cal proposar activitats que promoguin la motivació dels alumnes generant 
intrínseca i les ganes per aprendre4.  

Edel Navarro, R. (2003). El rendimiento académico: Concepto, investigación y desarrollo. Revista electrónica 

Massanero Mas, M.A., y Vázquez Alonso, A. (1997). Análisis empírico de dos escalas de motivación escolar. Revista 

M.C., y Fontana Abad, M. (2009). Competencia socioemocional en el aula: características del 
professor que favorecen la motivación por el aprendizaje en alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. REOP, 20, 



 

Seguint les indicacions de la 
activitats atenguin a la diversitat cobrint els diversos nivells d’aprenentatge dels alumnes que hi 
ha dins l’aula.  

A banda d’això, ens trobem en una societat de consum marcada no només per la publicitat en 
els mitjans de comunicació sinó també per l’acció de les noves tecnologies. Tal i com exposa 
Mª Teresa Corrales Llaves6 en el seu article, caldria, doncs, fomentar en els nostr
una actitud consumerista, és a dir, crítica i racionalitzadora respecte al 
dotant a l’alumne de conceptes, procediments i actituds que possibilitin la construcció 
societat de consum cada vegada més justa, solidaria y res
apareix com a transversal 
plantejades a l’assignatura. Tanmateix ens trobem en una profunda crisis econòmica, per tant, 
l’ús de software lliure (i moltes vegades gratuït), presenta certes avantatges en aquest context. 
Per una banda i, seguint la línia de l’educació per 
implicant una conscienciació de l’alumnat cap al consum responsable, per l’altra, suposa un 
estalvi econòmic. 

 

Dels motius exposats anteriorment se’n desprenen els següen

1. Aug mentar la motivació dels alum
 

o Ja sigui: 
 

� Despertant
estan acostumats a utilitzar, i del que
parlar
 

� Obtenint
casa 
l’estalvi familiar.

 
� Establint

els alumnes.
 
 

2. Atendre a la diversitat ( O2
 

o Un aspecte mo
tots els nivells i capacitats que hi pugui haver en una aula, ja que, una 
instal·lació bàsica 
pot ser molt senzilla i
producte final.
operatiu, gairebé no té límits, oferint als alumnes la possibilitat d’anar 
aprofundint tant com vulguin, 
ritme sense afectar a la resta de companys. 

 
 
 
 
 

                                                          

5 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

6
 Corrales Llaves, M.T. (2006). Educar en el consumo critico y responsable. 

26, vol. III. 
 

 

Seguint les indicacions de la LOE5, cal tenir en compte també, que el disseny d’aquestes 
activitats atenguin a la diversitat cobrint els diversos nivells d’aprenentatge dels alumnes que hi 

ixò, ens trobem en una societat de consum marcada no només per la publicitat en 
els mitjans de comunicació sinó també per l’acció de les noves tecnologies. Tal i com exposa 

en el seu article, caldria, doncs, fomentar en els nostr
una actitud consumerista, és a dir, crítica i racionalitzadora respecte al fenomen
dotant a l’alumne de conceptes, procediments i actituds que possibilitin la construcció 
societat de consum cada vegada més justa, solidaria y responsable. Aquest aprenentatge 

transversal i, per tant, cal treballar-lo a través de les diferents
plantejades a l’assignatura. Tanmateix ens trobem en una profunda crisis econòmica, per tant, 
l’ús de software lliure (i moltes vegades gratuït), presenta certes avantatges en aquest context. 
Per una banda i, seguint la línia de l’educació per al consum, es promou el software lliure 
implicant una conscienciació de l’alumnat cap al consum responsable, per l’altra, suposa un 

Dels motius exposats anteriorment se’n desprenen els següents objectius: 

mentar la motivació dels alum nes  (O1)  

Despertant la seva curiositat per un sistema operatiu 
an acostumats a utilitzar, i del que possiblement molts hauran 

parlar, però mai han treballat amb ell. 

Obtenint un producte final i real, que a més després 
 seva i utilitzar diàriament, aportant així el seu granet de sorra a 

l’estalvi familiar. 

Establint un repte d’una manera molt personalitzada a l’abast de tots 
els alumnes. 

O2) 

aspecte molt positiu d’aquesta activitat és la possibilitat de donar resposta a 
tots els nivells i capacitats que hi pugui haver en una aula, ja que, una 
instal·lació bàsica d’un sistema operatiu Ubuntu, amb els programes  estàndard
pot ser molt senzilla i per tant, permet que tots els alumnes obtinguin un 
producte final. Per altre banda, el nivell de dificultat i el domini d’aquest sistema 

gairebé no té límits, oferint als alumnes la possibilitat d’anar 
tant com vulguin, de manera personalitzada i progressant

ritme sense afectar a la resta de companys.  

                   

mayo, de Educación. 

Corrales Llaves, M.T. (2006). Educar en el consumo critico y responsable. Revista digital “Investigación y educación”, 
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, cal tenir en compte també, que el disseny d’aquestes 
activitats atenguin a la diversitat cobrint els diversos nivells d’aprenentatge dels alumnes que hi 

ixò, ens trobem en una societat de consum marcada no només per la publicitat en 
els mitjans de comunicació sinó també per l’acció de les noves tecnologies. Tal i com exposa 

en el seu article, caldria, doncs, fomentar en els nostres alumnes 
fenomen del consum 

dotant a l’alumne de conceptes, procediments i actituds que possibilitin la construcció d’una 
ponsable. Aquest aprenentatge 

lo a través de les diferents activitats 
plantejades a l’assignatura. Tanmateix ens trobem en una profunda crisis econòmica, per tant, 
l’ús de software lliure (i moltes vegades gratuït), presenta certes avantatges en aquest context. 

al consum, es promou el software lliure 
implicant una conscienciació de l’alumnat cap al consum responsable, per l’altra, suposa un 

la seva curiositat per un sistema operatiu diferent al que 
possiblement molts hauran sentit 

real, que a més després podran aplicar a 
aportant així el seu granet de sorra a 

d’una manera molt personalitzada a l’abast de tots 

s la possibilitat de donar resposta a 
tots els nivells i capacitats que hi pugui haver en una aula, ja que, una 

amb els programes  estàndard 
per tant, permet que tots els alumnes obtinguin un 

l de dificultat i el domini d’aquest sistema 
gairebé no té límits, oferint als alumnes la possibilitat d’anar 

personalitzada i progressant al seu 

Revista digital “Investigación y educación”, 



 

3. Treballar competències 
 

o La realització d’aquesta activitat implica el treball de les següents 
competències que trobem en 
Decret 143/2007 DOGC núm. 4915

 
� Competència comunicativa lingüística i audiovisual

•

 
 

� Tractament de la informació i competència 
 

•

•

 

•

 

•

 

•

 
 

� Competència d’aprendre a aprendre
 

•

                                                          

7 Currículum d’educació secundària obligatòria 
 

 

Treballar competències bàsiques (O3)  

La realització d’aquesta activitat implica el treball de les següents 
competències que trobem en el Currículum d’educació secundària
Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 en l’ Annex1 7 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual (C1
 

• En diferents apartats d’aquesta activitat 
alumnes que interpretin informació tècnica de textos 
procedents de manuals, blocs, webs, etc. A més, també 
hauran de justificar i argumentar diferents punts de vista 
plantejats en el transcurs d’aquesta activitat. 

Tractament de la informació i competència digital (C2)

• En el desenvolupament d’aquesta activitat, l’alumne/a ha de 
saber buscar informació per tal d’aprendre i avançar 
diferents apartats que es plantegen. Per complir aquest 
objectiu, aquesta informació s’ha de cercar en els llocs 
adequats i, dins d’aquests, saber seleccionar la part més 
convenient incentivant així un bon processament 
 

• Al mateix temps, en la cerca d’aquest informació, l’alumne/a 
haurà de dominar llenguatges específics bàsics i les seves 
pautes de decodificació i transferència, transformant així, 
aquesta informació en coneixement.  

• Per processar i gestionar correctament aquesta informació, 
l’alumne/a ha de resoldre problemes reals, prendre decisions, 
treballant en entorns col·laboratius i participar en 
d’aprenentatge formals i informals. 

• Per altre banda, es preparen i es donen 
estratègies d’ús davant els canvis de programari, així com fer 
ús habitual dels recursos tecnològics disponibles per resoldre 
situacions reals d’aprenentatge, treball, oci... 

• En concloure l’activitat, els alumnes esdevindran una mica més 
autònoms, eficaços, responsables, crítics i reflexius en la 
selecció, tractament i utilització de la informació.

Competència d’aprendre a aprendre (C3) 

• La gestió i utilització d’un sistema operatiu Ubuntu, gairebé 
obliga a que, a partir d’una base, l’evolució i l’aprenentatge 
sobre aquest es faci de manera autodidàctica, sent aquest 
cada vegada més ràpid i eficaç. 
 

                   

Currículum d’educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915, Annex1 
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La realització d’aquesta activitat implica el treball de les següents 
el Currículum d’educació secundària obligatòria – 

C1) 

t es demana als 
que interpretin informació tècnica de textos 

procedents de manuals, blocs, webs, etc. A més, també 
hauran de justificar i argumentar diferents punts de vista 

 

) 

En el desenvolupament d’aquesta activitat, l’alumne/a ha de 
saber buscar informació per tal d’aprendre i avançar en els 

. Per complir aquest 
objectiu, aquesta informació s’ha de cercar en els llocs 

saber seleccionar la part més 
un bon processament la informació. 

Al mateix temps, en la cerca d’aquest informació, l’alumne/a 
haurà de dominar llenguatges específics bàsics i les seves 

transformant així, 

Per processar i gestionar correctament aquesta informació, 
l’alumne/a ha de resoldre problemes reals, prendre decisions, 
treballant en entorns col·laboratius i participar en comunitats 

donen als alumnes 
estratègies d’ús davant els canvis de programari, així com fer 
ús habitual dels recursos tecnològics disponibles per resoldre 

 

els alumnes esdevindran una mica més 
autònoms, eficaços, responsables, crítics i reflexius en la 
selecció, tractament i utilització de la informació.  

utilització d’un sistema operatiu Ubuntu, gairebé 
obliga a que, a partir d’una base, l’evolució i l’aprenentatge 
sobre aquest es faci de manera autodidàctica, sent aquest 



 

•

 
•

 
 

� Competència d’autonomia i iniciativa personal
 

•

•

 
 

� Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

•

•

 
•

 
 
 
 

� Competència social
 
 

•

 
 
 

 

• L’alumne/a pren consciència de les seves capacitats 
procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar
així com del que es pot fer amb ajuda d’altres persones o 
recursos. 

• D’igual manera, l’alumne/a adquireix un sentiment de 
competència personal que afecta directament en la seva 
actitud, motivació, confiança en sí mateix i en el gust per 
aprendre. 

Competència d’autonomia i iniciativa personal (C4) 

• Quan es treballa amb un sistema operatiu 
important i gairebé necessari ser un persona autònoma i amb 
personalitat, tenir la capacitat per prendre decisions
amb criteri propi la millor solució per portar a terme qualsevol 
tasca. 
 

• Per tal de complir amb les tasques encomanades, els alumnes 
han de mantenir la motivació i ser perseverants, mostrant així, 
una actitud positiva cap els canvis, amb la necessària 
flexibilitat per adaptar-s’hi crítica i constructivament.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 
 

• En aquesta activitat, es convida als alumnes a reflexionar 
sobre el consum racional i responsable. Per fer
interpretar la realitat del concepte de programari lliure i 
programari privatiu per, finalment, interactuar amb l’entorn més 
proper. 
 

• Amb la resolució de d’aquesta activitat, es pretén que els 
alumnes adquireixin destreses associades a la planificació i 
maneig de solucions tècniques seguint criteris d’economia, 
eficàcia i sostenibilitat, per satisfer les necessitats de la vida 
quotidiana i del món laboral. 

• Suposa així mateix demostrar esperit crític en l’observació de 
la realitat i en l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris, 
així com uns hàbits de consum responsable en la vida 
quotidiana. 

Competència social i ciutadana (C6) 

• En aquesta activitat es demana als alumnes que siguin crítics 
a l’hora d’escollir i utilitzar un tipus de programari, analitzant les 
repercussions socials i laborals d’aquests. 
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L’alumne/a pren consciència de les seves capacitats i del 
procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les, 
així com del que es pot fer amb ajuda d’altres persones o 

D’igual manera, l’alumne/a adquireix un sentiment de 
competència personal que afecta directament en la seva 

mateix i en el gust per 

Quan es treballa amb un sistema operatiu Ubuntu, és 
important i gairebé necessari ser un persona autònoma i amb 

per prendre decisions i escollir 
amb criteri propi la millor solució per portar a terme qualsevol 

complir amb les tasques encomanades, els alumnes 
han de mantenir la motivació i ser perseverants, mostrant així, 
una actitud positiva cap els canvis, amb la necessària 

s’hi crítica i constructivament. 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (C5) 

activitat, es convida als alumnes a reflexionar 
sobre el consum racional i responsable. Per fer-ho, cal 
interpretar la realitat del concepte de programari lliure i 

interactuar amb l’entorn més 

tivitat, es pretén que els 
nes adquireixin destreses associades a la planificació i 

maneig de solucions tècniques seguint criteris d’economia, 
eficàcia i sostenibilitat, per satisfer les necessitats de la vida 

Suposa així mateix demostrar esperit crític en l’observació de 
la realitat i en l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris, 

hàbits de consum responsable en la vida 

demana als alumnes que siguin crítics 
a l’hora d’escollir i utilitzar un tipus de programari, analitzant les 



 

4. Potenciar el programari lliure i legal envers del p rogramari de pagament o piratejat
(O4) 
 
Entenem per programari lliure “aquell que podem utilitzar, copiar, estudiar, modificar i 
redistribuir lliurement, sense infringir les lleis de propietat intel·lectual”
 
Cal aclarir, però, que tot i que majoritàriament, es consideren sinònims els termes software 
lliure i software gratuït, no ho són. Com indiquen Adell i Bernabé
software lliure és la llibertat i no el preu. Quan parlem de software lliure hem de pensar en 
llibertat d’expressió. El propietari del software lliure garanteix als u
llicència, un seguit de llibertats que no facilita el propietari del software privatiu. L’usuari 
d’aquest paga pel dret a utilitzar el software però no es converteix en propietari. 
 
Tenint en compte això, és obligació de l’escola i
el currículum, ensenyar als nostres alumnes uns valor
la societat. Cal, doncs, que 
persegueix l’educació que estan clarament en conflicte amb el missatge que transmet el 
software privatiu com, per exemple, la cooperació i la solidaritat. En aquesta línia i traslladat 
a la informàtica, cooperar vol dir compartir software, poder
companys, portar a casa el software que s’utilitza a l’escola i tot això, en el software 
privatiu, és delicte10.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
8 Abad, F.J., Canudas, J., Martínez, R., Nogueira, E., Resa, S. i Serres, D. (2010). 
 
9 Adell, J. i Bernabé, I. (2005). Software libre en educación. Recuperado el 19 de Abril de 2014, de 
1.cc/file/view/1557102/software-libre-
 
10

 Adell, J. i Bernabé, I. (2005). Software libre en educación. Recuperado el 19 de Abri
1.cc/file/view/1557102/software-libre-
 

 

Potenciar el programari lliure i legal envers del p rogramari de pagament o piratejat

per programari lliure “aquell que podem utilitzar, copiar, estudiar, modificar i 
redistribuir lliurement, sense infringir les lleis de propietat intel·lectual”8. 

tot i que majoritàriament, es consideren sinònims els termes software 
lliure i software gratuït, no ho són. Com indiquen Adell i Bernabé9 el tret essencial del 
software lliure és la llibertat i no el preu. Quan parlem de software lliure hem de pensar en 
llibertat d’expressió. El propietari del software lliure garanteix als usuaris , mitjançant una 
llicència, un seguit de llibertats que no facilita el propietari del software privatiu. L’usuari 
d’aquest paga pel dret a utilitzar el software però no es converteix en propietari. 

, és obligació de l’escola i, de fet, consta com a treball transversal
, ensenyar als nostres alumnes uns valors i estils de vida que beneficiïn a tota 

la societat. Cal, doncs, que l’escola promogui l’ús del software lliure ja que hi ha valors que 
ó que estan clarament en conflicte amb el missatge que transmet el 

com, per exemple, la cooperació i la solidaritat. En aquesta línia i traslladat 
a la informàtica, cooperar vol dir compartir software, poder-ne fer còpies als altres 

nys, portar a casa el software que s’utilitza a l’escola i tot això, en el software 

                   
Abad, F.J., Canudas, J., Martínez, R., Nogueira, E., Resa, S. i Serres, D. (2010). Informàtica 4 ESO

Adell, J. i Bernabé, I. (2005). Software libre en educación. Recuperado el 19 de Abril de 2014, de 
-y-educacion-de-jordi-adell-y-iolanda-bernabe. 

Adell, J. i Bernabé, I. (2005). Software libre en educación. Recuperado el 19 de Abril de 2014, de 
-y-educacion-de-jordi-adell-y-iolanda-bernabe. 
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Potenciar el programari lliure i legal envers del p rogramari de pagament o piratejat  

per programari lliure “aquell que podem utilitzar, copiar, estudiar, modificar i 

tot i que majoritàriament, es consideren sinònims els termes software 
el tret essencial del 

software lliure és la llibertat i no el preu. Quan parlem de software lliure hem de pensar en 
suaris , mitjançant una 

llicència, un seguit de llibertats que no facilita el propietari del software privatiu. L’usuari 
d’aquest paga pel dret a utilitzar el software però no es converteix en propietari.  

de fet, consta com a treball transversal en 
i estils de vida que beneficiïn a tota 

promogui l’ús del software lliure ja que hi ha valors que 
ó que estan clarament en conflicte amb el missatge que transmet el 

com, per exemple, la cooperació i la solidaritat. En aquesta línia i traslladat 
ne fer còpies als altres 

nys, portar a casa el software que s’utilitza a l’escola i tot això, en el software 

Informàtica 4 ESO. Barcelona: Teide.  

Adell, J. i Bernabé, I. (2005). Software libre en educación. Recuperado el 19 de Abril de 2014, de https://n-

l de 2014, de https://n-



 

3. Descripció de la solució proposada
 

En els següents punts s’explica en què
activitats, a l’hora que es relaciona cada apartat amb els diferents objectius, competències i 
criteris d’avaluació. En l’Annex 1
alumnes han de fer, i es presentat 

 
3.1 Resum de l’activitat 

Aquesta es divideix en diferents apartats els quals es treballaran de la següent manera

 
3.1.1 Introducció del programari

 
• L’objectiu d’aquest primer apartat 

lliure, aclarint el seu significat
programari privatiu. També es 
representa, i finalment,  

 
• Per fer-ho, primer s’ha de fer una v

tema. El vídeo es un fragment d’un programa de televisió anomenat Bit@bit. 
Aquest és un programa adreçat a joves en edat escolar amb un nivell de 
dificultat de l’ESO. 
d’una manera molt entenedora
als alumnes. 
 
Link del vídeo
http://www.edu
 

• Tot seguit s’ha
vist en el vídeo
 

 
1. Què vol dir software lliure?

 
2. Parlar del software lliure és el 

 
3. Fes una analogia (que no sigui la del vídeo) per diferenciar entre programari 

lliure i programari privatiu
 

4. Digues els nom de tres empreses de software privatiu:
 

5. Digues el nom de tres programes lliures, quins d’aquest utilit
 

6. Quines son les principals característiques del programari lliure?
 

7. Posada en comú i debat obert sobre els avantatges i inconvenients de
programari lliure.

 

• Temporització
d’una sessió d’una hora
 

• Objectius : O
 

 

Descripció de la solució proposada  

següents punts s’explica en què consisteix la solució proposada i el perquè de les 
es relaciona cada apartat amb els diferents objectius, competències i 

Annex 1  es presenta el material només amb les activitats que els 
r, i es presentat tal i com s’ha de lliurar a l’alumne. 

questa es divideix en diferents apartats els quals es treballaran de la següent manera

programari  lliure 

d’aquest primer apartat és fer una introducció sobre el programari 
lliure, aclarint el seu significat i explicant les diferències que hi ha amb el 
programari privatiu. També es mostra els valors que el programari lliure 
representa, i finalment,  convida a la reflexió sobre aquest assumpte

, primer s’ha de fer una visualització d’un vídeo que 
El vídeo es un fragment d’un programa de televisió anomenat Bit@bit. 

Aquest és un programa adreçat a joves en edat escolar amb un nivell de 
dificultat de l’ESO. El fragment té una durada de 5 minuts, i tracta molt b
d’una manera molt entenedora tots els aspectes que ens interessa transmetre 

  

Link del vídeo 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=20941&p_ex=software%20lliure

Tot seguit s’hauran de contestar unes preguntes relacionades amb 
vist en el vídeo i alguna altra de caire més reflexiu. 

vol dir software lliure? 
 

Parlar del software lliure és el mateix que software gratuït? 
 

Fes una analogia (que no sigui la del vídeo) per diferenciar entre programari 
lliure i programari privatiu. 

 
Digues els nom de tres empreses de software privatiu: 

 
Digues el nom de tres programes lliures, quins d’aquest utilitzes actualment?

 
Quines son les principals característiques del programari lliure? 

Posada en comú i debat obert sobre els avantatges i inconvenients de
programari lliure. 

Temporització : El temps estimat per dur a terme aquesta aquest apartat és 
d’una sessió d’una hora. 

O3 i O4 
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consisteix la solució proposada i el perquè de les 
es relaciona cada apartat amb els diferents objectius, competències i 

només amb les activitats que els 

questa es divideix en diferents apartats els quals es treballaran de la següent manera: 

ció sobre el programari 
i explicant les diferències que hi ha amb el 

que el programari lliure 
convida a la reflexió sobre aquest assumpte. 

d’un vídeo que tracta aquest 
El vídeo es un fragment d’un programa de televisió anomenat Bit@bit. 

Aquest és un programa adreçat a joves en edat escolar amb un nivell de 
fragment té una durada de 5 minuts, i tracta molt bé i 

tots els aspectes que ens interessa transmetre 

3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=20941&p_ex=software%20lliure 

unes preguntes relacionades amb el que s’ha 

Fes una analogia (que no sigui la del vídeo) per diferenciar entre programari 

zes actualment? 

Posada en comú i debat obert sobre els avantatges i inconvenients del 

a terme aquesta aquest apartat és 



 

• Competències
 

• Criteris d’avaluació
 

 
3.1.2 Instal·lació Ubuntu  

 
Per poder instal·lar o provar el sistema operatiu Ubuntu hi ha uns requeriments 
mínims del sistema.
aquests requisits mínims, tot i aix
perquè si volen, puguin comprovar si els seus
arrencar amb aquest sistema.
 

• Processador x86 
• 1 Gb de memòria RAM
• 5 Gb d’espai lliure en el disc dur
• Una connexió

 
 
 

• Descarregar la
 

o El més fàcil per descarregar l’última versió 
alumnes l’enllaç de la pàgina web seguit dels passos exactes que s’ha
seguir per poder iniciar la descarrega. En comptes d’això, es demana als 
alumnes que siguin ells mateixos e
feta, que 
d’Ubuntu correcte.
32 bits o 64 bits, la resposta de la qual tampoc es facilita als alumnes, sinó 
que se’ls explica el que significa
 
 
 

 
Per començar a preparar la instal·lació d’Ubuntu, primer de tot t’has de descarregar l’última 
versió d’aquest sistema operatiu. Per fer
d’Ubuntu. 
Copia aquí l’enllaç d’aquesta pàgina:

 

http://www.... 
 
Un cop a la pàgina, per poder iniciar la descarrega de l’arxiu, s’ha d’escollir una versió de 32
bit o 64-bit. Per saber quina versió necessitem, has d’esbrinar si l’ordinador en el que v
instal·lar l’Ubuntu treballa amb 32
 

• El meu ordinador treballa a:______
 
 
Si no aconsegueixes esbrinar

 

http://windows.microsof
 
Per saber més : La diferència entre 32
processen la informació. Els ordinador
processar més informació que els que executen programes de 32 bits. Per contra, els 
sistemes de 64 bits requereixen més memòria per poder fer
  

 

Competències : C1, C5 i C6 

Criteris d’avaluació : CA1 

 

Per poder instal·lar o provar el sistema operatiu Ubuntu hi ha uns requeriments 
mínims del sistema. A l’aula d’informàtica, tots els ordinador
aquests requisits mínims, tot i així, es facilita aquesta informació als alumnes 
perquè si volen, puguin comprovar si els seus ordinadors personals poden 

ncar amb aquest sistema. 

Processador x86 a 1GHz (Pentium 4 o superior) 
1 Gb de memòria RAM 

b d’espai lliure en el disc dur (es recomanen 15 Gb)
connexió a Internet (recomanada, però no necessària

la versió més actualitzada 

El més fàcil per descarregar l’última versió d’Ubuntu seria donar als 
alumnes l’enllaç de la pàgina web seguit dels passos exactes que s’ha
seguir per poder iniciar la descarrega. En comptes d’això, es demana als 

umnes que siguin ells mateixos els que realitzin aquesta cerca, i un cop 
 decideixin quines opcions han d’escollir per descarrega

d’Ubuntu correcte. Un exemple d’aquest requisit  és si la versió ha de ser 
o 64 bits, la resposta de la qual tampoc es facilita als alumnes, sinó 
s explica el que significa i què poden fer per esbrinar

Per començar a preparar la instal·lació d’Ubuntu, primer de tot t’has de descarregar l’última 
versió d’aquest sistema operatiu. Per fer-ho, primer de tot cerca per Internet la pàgina oficial 

l’enllaç d’aquesta pàgina: 

Un cop a la pàgina, per poder iniciar la descarrega de l’arxiu, s’ha d’escollir una versió de 32
bit. Per saber quina versió necessitem, has d’esbrinar si l’ordinador en el que v

instal·lar l’Ubuntu treballa amb 32-bit o 64-bit. 

El meu ordinador treballa a:_______ 

Si no aconsegueixes esbrinar-ho, prem el següent enllaç... 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/find-out-32-or-64-bit 

: La diferència entre 32-bit i 62bit es refereix a la forma en que els equips 
processen la informació. Els ordinadors que suporten programes de 64 bits son capaços de 
processar més informació que els que executen programes de 32 bits. Per contra, els 
sistemes de 64 bits requereixen més memòria per poder fer-ho. 
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Per poder instal·lar o provar el sistema operatiu Ubuntu hi ha uns requeriments 
A l’aula d’informàtica, tots els ordinadors compleixen 

, es facilita aquesta informació als alumnes 
ordinadors personals poden 

(es recomanen 15 Gb) 
necessària) 

d’Ubuntu seria donar als 
alumnes l’enllaç de la pàgina web seguit dels passos exactes que s’han de 
seguir per poder iniciar la descarrega. En comptes d’això, es demana als 

ls que realitzin aquesta cerca, i un cop 
decideixin quines opcions han d’escollir per descarregar la versió 

s si la versió ha de ser 
o 64 bits, la resposta de la qual tampoc es facilita als alumnes, sinó 

poden fer per esbrinar-ho. 

Per començar a preparar la instal·lació d’Ubuntu, primer de tot t’has de descarregar l’última 
ho, primer de tot cerca per Internet la pàgina oficial 

Un cop a la pàgina, per poder iniciar la descarrega de l’arxiu, s’ha d’escollir una versió de 32-
bit. Per saber quina versió necessitem, has d’esbrinar si l’ordinador en el que vols 

bit i 62bit es refereix a la forma en que els equips 
que suporten programes de 64 bits son capaços de 

processar més informació que els que executen programes de 32 bits. Per contra, els 



 

 
Una vegada s’ha seleccionat la versió de 32
apareix una última pagina abans d’iniciar
opcions per escollir, quines són i què
 

Opció 1: ______________________________________
Opció 2: _____________________

 
 
 

• Crear un USB d’inici del sistema operatiu
 
 
o De la mateixa manera que abans no s’ha facilitat l’enllaç 

fer la descarrega d’Ubuntu, ara tampoc se’ls dona 
necessari 
descàrrega 
 

o El programa 
gratuït, molt senzill d’instal·lar i molt fàcil d’usar. 
de la classe 
impartit les pràctiques ha
necessari que crear el USB per poder provar el sistema operatiu i/o 
executar la seva instal·lació

 
o També se’ls demana que

lliure i gratuït, fent que busquin aquesta informació en la pàgina web del 
programa.

 
o Tant en aquest apartat com en els altres, es convida als alumnes

provin les coses per si
també s’explica com esbrinar

 
 
 

 
Ara has de crear un USB d’inici amb l’Ubunu. Per fer
l’arxiu del sistema operatiu Ubuntu en
instal·lació a la que l’ordinador el detecti.
 
Primer has de descarregar i instal·lar un programa anomenat
abans de procedir a la descàrrega, ha
que aquest programa és 
informació a continuació:
 
Text:_________________________________________________________________
 
Ara has d’instal·lar el programa. Si saps com fer
següents passos: 
 

1. Quan tingueu l’arxiu descarregat, feu la instal·lació programa. Per fer
d’executar l’arxiu, llegir i acceptar les condicions d’ús, i prémer el botó que diu “
 
 
 
 
 

 

Una vegada s’ha seleccionat la versió de 32-bit o 64-bit, i premut el botó “Download
apareix una última pagina abans d’iniciar-se la descarrega. En aquesta hi ha només dos 

s per escollir, quines són i què volen dir cadascuna? 

Opció 1: ______________________________________ 
Opció 2: ______________________________________ 

Crear un USB d’inici del sistema operatiu Ubuntu 

De la mateixa manera que abans no s’ha facilitat l’enllaç exacte
fer la descarrega d’Ubuntu, ara tampoc se’ls dona el programa instal·lat 
necessari per fer el següent pas, sinó que se’ls anima a fer la cerca, la 

rrega i la instal·lació d’aquest. 

programa en qüestió s’anomena “ISO to USB”  i és un programa lliure i 
gratuït, molt senzill d’instal·lar i molt fàcil d’usar. Com que t
de la classe d’informàtica o de tecnologia de 4t d’ESO de l’institut on he 
impartit les pràctiques han de tenir un dispositiu USB
necessari que crear el USB per poder provar el sistema operatiu i/o 
executar la seva instal·lació. 

També se’ls demana que siguin conscients de que aquest programa é
lliure i gratuït, fent que busquin aquesta informació en la pàgina web del 
programa. 

Tant en aquest apartat com en els altres, es convida als alumnes
provin les coses per si mateixos, però en el cas de qu
també s’explica com esbrinar-ho o com en algun cas, com fer

Ara has de crear un USB d’inici amb l’Ubunu. Per fer-ho, és necessari un 
l’arxiu del sistema operatiu Ubuntu en el USB i, a més, preparar aquest per a 

que l’ordinador el detecti. 

Primer has de descarregar i instal·lar un programa anomenat “ISO to USB”. Un cop localitzat
abans de procedir a la descàrrega, hauràs de localitzar dins la pàgina web del programa, on diu 

uest programa és d’ús i llicència lliure. Copieu el text de la web on se’ns 
informació a continuació: 

Text:_________________________________________________________________

Ara has d’instal·lar el programa. Si saps com fer-ho, endavant!, sinó només has de seguir els 

Quan tingueu l’arxiu descarregat, feu la instal·lació programa. Per fer
d’executar l’arxiu, llegir i acceptar les condicions d’ús, i prémer el botó que diu “
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Download ”, 
se la descarrega. En aquesta hi ha només dos 

exacte d’on poder 
el programa instal·lat 

s anima a fer la cerca, la 

i és un programa lliure i 
Com que tots els alumnes 
d’ESO de l’institut on he 

n de tenir un dispositiu USB, ja tenen tot el 
necessari que crear el USB per poder provar el sistema operatiu i/o 

scients de que aquest programa és 
lliure i gratuït, fent que busquin aquesta informació en la pàgina web del 

Tant en aquest apartat com en els altres, es convida als alumnes a que 
mateixos, però en el cas de que no se’n surtin, 

ho o com en algun cas, com fer-ho. 

ho, és necessari un programa que copiï 
per a que iniciï la 

“ISO to USB”. Un cop localitzat, 
de localitzar dins la pàgina web del programa, on diu 

se’ns dona aquesta 

Text:_________________________________________________________________ 

sinó només has de seguir els 

Quan tingueu l’arxiu descarregat, feu la instal·lació programa. Per fer-ho només s’ha 
d’executar l’arxiu, llegir i acceptar les condicions d’ús, i prémer el botó que diu “next ”. 



 

 
2. Executar el programa.

 
a. Prémer el botó “
b. Connectar l’USB a l’ordinador.
c. Prémer el botó “

 
 

 
 

 
• Provar Ubuntu

 
o El USB d’inici per començar l

el sistema operatiu sense necessitat d’instal·lar
primera presa de contacte, també 
provar-ho
una instal·lació.
 
 

 
Ara arrencarem Ubuntu sense fer cap instal·lació. Amb l’ordinador apagat, s’ha de connectar el 
dispositiu USB que has preparat, per despré
iniciar-se el sistema des de l’USB, per finalment aparèixer la següent pantalla 
 

 
Per acabar d’arrencar, només has de seleccionar l’idioma en el qual desitges que carregui el 
sistema operatiu i prémer el botó “

 

 

 

 

 

Executar el programa. 

Prémer el botó “Browse ” i seleccionar l’arxiu descarregat d’Ubuntu.
Connectar l’USB a l’ordinador. 
Prémer el botó “Burn ”. 

Provar Ubuntu 

El USB d’inici per començar la instal·lació d’Ubuntu, també 
el sistema operatiu sense necessitat d’instal·lar-lo. A més de ser una 
primera presa de contacte, també és útil per si qualsevol 

ho a casa i/o ensenyar-lo als seus pares sense la necessitat de fer 
una instal·lació. 

Ubuntu sense fer cap instal·lació. Amb l’ordinador apagat, s’ha de connectar el 
USB que has preparat, per després encendre l’ordinador. Tot seguit començarà 

USB, per finalment aparèixer la següent pantalla 

 
Figura 1: finestra de benvinguda 

ncar, només has de seleccionar l’idioma en el qual desitges que carregui el 
sistema operatiu i prémer el botó “Probar Ubuntu ” 
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” i seleccionar l’arxiu descarregat d’Ubuntu. 

també permet carregar 
lo. A més de ser una 

si qualsevol dels alumnes vol 
lo als seus pares sense la necessitat de fer 

Ubuntu sense fer cap instal·lació. Amb l’ordinador apagat, s’ha de connectar el 
s encendre l’ordinador. Tot seguit començarà a 

USB, per finalment aparèixer la següent pantalla  

ncar, només has de seleccionar l’idioma en el qual desitges que carregui el 



 

• Instal·lació del sistema operatiu 
 

Durant procés d’instal·lació
opció de les que van sorgint, encara 
seleccionar. Aquest procés s’anirà fent tots a l’hora i amb l’acompanyament del 
professor/a. 
 
 
 

 

Per iniciar la instal·lació s’ha
però en comptes d’ escollir el botó “

Després d’això, la primera pantalla que apareix é
verifica que l’ordinador tingui: 

• Suficient memòria lliure en el disc
• Estigui connectat a la corrent.
• Disposi de connexió a Internet.

 
 

 

Només s’ha de prémer el botó “

La següent pantalla mostra 4 opcions, aquestes volen

• Reinstal·lar Ubuntu: Aquesta opció ens servirà només 
instal·lat en l’ordinador i ens interessa fer una reinstal·lació del mateix
 

• Instal·lar Ubuntu: Aquesta opció é
a nosaltres. El que fa é
seves dades, afegint la instal·lació de l’
quan s’inicia l’ordinador, surt un menú amb els
 
 

 

el sistema operatiu Ubuntu 

procés d’instal·lació, tot i ser molt guiat i pautat, es pretén explicar cada 
opció de les que van sorgint, encara que no siguin le
seleccionar. Aquest procés s’anirà fent tots a l’hora i amb l’acompanyament del 

 

Per iniciar la instal·lació s’han de fer els mateixos passos que s’han fet per arre
lir el botó “Probar Ubuntu ”, s’ha de prémer el botó “Instalar Ubuntu

a primera pantalla que apareix és la de preparació de la instal·lació, en la que 
 

icient memòria lliure en el disc dur. 
Estigui connectat a la corrent. 

a Internet. 

Figura 2: Comprovacions prèvies a la instal·lació 

Només s’ha de prémer el botó “Continuar ” 

mostra 4 opcions, aquestes volen dir: 

stal·lar Ubuntu: Aquesta opció ens servirà només si ja tenim aquest sistema 
instal·lat en l’ordinador i ens interessa fer una reinstal·lació del mateix.

stal·lar Ubuntu: Aquesta opció és la que ve marcada per defecte i la que en
a nosaltres. El que fa és mantenir el sistema operatiu actual en l’ordinador amb totes les 

es, afegint la instal·lació de l’Ubuntu. Per decidir amb quin sistema arre
quan s’inicia l’ordinador, surt un menú amb els diferents sistemes operatius disponibles.
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es pretén explicar cada 
n les que s’han de 

seleccionar. Aquest procés s’anirà fent tots a l’hora i amb l’acompanyament del 

fet per arrencar Ubuntu 
Instalar Ubuntu ”. 

s la de preparació de la instal·lació, en la que 

 

si ja tenim aquest sistema 
. 

fecte i la que ens interessa 
s mantenir el sistema operatiu actual en l’ordinador amb totes les 

er decidir amb quin sistema arrencar, 
diferents sistemes operatius disponibles. 



 

 
• Eliminar Ubuntu: Aquesta opció esborra tot el disc dur i fa una instal·lació nova.

 
• Més opcions: Aquesta opció 

personalitzada. 

 
 
 
 
A la següent pantalla, s’ha de seleccionar la ubicació en la que ens trobem 
 
 
 

 
En la següent pantalla s’ha de 
l’idioma anterior s’hagi escollit 
Español, ja que no es refereix a l’idioma de la interfície, sinó a la configuració del teclat.
 
 
 

 

Eliminar Ubuntu: Aquesta opció esborra tot el disc dur i fa una instal·lació nova.

Més opcions: Aquesta opció serveix per fer una instal·lació i configuració 

 
 
 

Figura 3: Tipus d’instal·lació 

A la següent pantalla, s’ha de seleccionar la ubicació en la que ens trobem dins d’

. 
Figura 4: Ubicació 

següent pantalla s’ha de vigilar per tal de no confondre’s. Encara que en la finestra de 
l’idioma anterior s’hagi escollit anglès, francès o un altre idioma, nosaltres sempre escollirem 
Español, ja que no es refereix a l’idioma de la interfície, sinó a la configuració del teclat.
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Eliminar Ubuntu: Aquesta opció esborra tot el disc dur i fa una instal·lació nova. 

per fer una instal·lació i configuració 

 

dins d’un mapa. 

o confondre’s. Encara que en la finestra de 
anglès, francès o un altre idioma, nosaltres sempre escollirem 

Español, ja que no es refereix a l’idioma de la interfície, sinó a la configuració del teclat. 



 

 
 

Figura 5: Comprovacions
 
En la propera pantalla s’ha de posar 
s’està instal·lant el sistema i l’usuari que el farà servir. Aquesta informació consta de:
 

• Nom de l’alumne/a que està fent la instal·lació:
 

• Nom de l’ordinador: aquest serà la
 

• Nom d’usuari: cada alumne/a pot escollir el nom d’usuari que més li agradi, aquest ha 
de ser diferent al nom de l’ordinador.
 

• Contrasenya: aquesta ha de tenir una complexitat mínima que la mateixa pant
s’encarrega de notificar
 

• L’última opció serveix
demanar contrasenya o per que la sol·liciti. Cadascú 
prefereixi. 
 
 
 

 

 

 
Figura 5: Comprovacions prèvies a la instal·lació 

pantalla s’ha de posar la informació que serveix per identificar l’ordinador on 
l’usuari que el farà servir. Aquesta informació consta de:

de l’alumne/a que està fent la instal·lació: 

de l’ordinador: aquest serà la inicial del nom de l’alumne/a seguit del cognom.

Nom d’usuari: cada alumne/a pot escollir el nom d’usuari que més li agradi, aquest ha 
de ser diferent al nom de l’ordinador. 

Contrasenya: aquesta ha de tenir una complexitat mínima que la mateixa pant
s’encarrega de notificar. 

L’última opció serveix per si es vol que el sistema arrenqui automàticament sense 
demanar contrasenya o per que la sol·liciti. Cadascú pot seleccionar la opció que 

Figura 6: Configuració usuari 
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informació que serveix per identificar l’ordinador on 
l’usuari que el farà servir. Aquesta informació consta de: 

ne/a seguit del cognom. 

Nom d’usuari: cada alumne/a pot escollir el nom d’usuari que més li agradi, aquest ha 

Contrasenya: aquesta ha de tenir una complexitat mínima que la mateixa pantalla 

nqui automàticament sense 
pot seleccionar la opció que 

 



 

 
L’última finestra que apareixerà serà la 
prémer el botó “Reiniciar ahora
 
 

 

 
Temporització
d’una hora. La primera sessió 
l’USB d’inici, i provar el sistema operatiu, i la segona sessió per fer la 
instal·lació. 
 
 

• Objectius : O1, O3 i O4
 

• Competències
 

• Criteris d’avaluació
 
 

3.1.3 Primer contacte 
 
• Escriptori 
• Barra de menús
• Llançadora 
• Taulell 
• Executar aplicacions
 
 

Per familiaritzar
treballen els diferents apartats.
que siguin ells 
aquests conceptes, a
 

 
La tasca a realitzar é
de text molt semblant al Microsoft Word 
següents preguntes i contestar
l’escriptori amb el nom “Primer_contacte”.
 

a) Per a què creus que serveix el taulell?
 
 

b) De la barra de menús, explica per a què
icones que hi apareixen.
 
  

c) Per a que creus que serveix 

 

L’última finestra que apareixerà serà la de finalització de la instal·lació, on l’única opció serà 
Reiniciar ahora ” 

Figura 7: Finalització de la instal·lació 

Temporització : El temps per a realitzar aquest apartat és de dues sessions 
d’una hora. La primera sessió es destinarà a cercar i descarregar 

d’inici, i provar el sistema operatiu, i la segona sessió per fer la 

: O1, O3 i O4 

Competències : C2, C5, i C6 

Criteris d’avaluació : CA2, CA3 i CA4 

Barra de menús 

Executar aplicacions 

Per familiaritzar-se amb totes aquests conceptes es proposa un exercici on es 
els diferents apartats. La manera de fer-ho és convidant als alumnes a 

que siguin ells mateixos els que descobreixin el significat i funcionament de tots 
aquests conceptes, a partir d’una prèvia i senzilla explicació. 

a a realitzar és la següent. En el taulell trobaràs un accés directe d’un editor 
olt semblant al Microsoft Word que ja coneixes. L’has d’obrir, copiar les 

següents preguntes i contestar-les. Un cop fet s’ha de guardar el document a 
l’escriptori amb el nom “Primer_contacte”. 

creus que serveix el taulell? 

arra de menús, explica per a què serveixen almenys 
icones que hi apareixen. 

Per a que creus que serveix la llançadora? 
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de finalització de la instal·lació, on l’única opció serà 

 

realitzar aquest apartat és de dues sessions 
cercar i descarregar Ubuntu, crear 

d’inici, i provar el sistema operatiu, i la segona sessió per fer la 

se amb totes aquests conceptes es proposa un exercici on es 
s convidant als alumnes a 

que descobreixin el significat i funcionament de tots 

és directe d’un editor 
oneixes. L’has d’obrir, copiar les 

les. Un cop fet s’ha de guardar el document a 

menys tres de les 



 

• Temporització
d’aquesta activitat, 
que hagin aca
 

• Objectius : O1, 
 

• Competències
 

• Criteris d’avaluació
 
 
 

3.1.4 Configuració 
 

• Personalitzar l’escriptori (f
• Connexió a Internet
• Configuració impressora
• Configuració correu electrònic 

per defecte en Ubuntu 
 
Per aquest apartat, es planteja fer un exercici on 
configuracions de diferents dispositius o programes, com pot ser un client de 
correu. Però més enllà d’aquestes configuracions concretes, es pretén que 
finalitzar aquesta sessió 
configuració del sistema, donant
sistema operatiu.
En cap enunciat es diu com s’han de fer les coses exactament, sinó que es donen 
unes indicacions mínimes així com les eines necessàries per dur
aquesta tipologia d’enunciats es vol que l’alumne apre
pot trobar una solució per sí 
confiança en sí mateix.
 

 

Amb aquest exercici aprendràs com es pot configurar algunes propiet
connectar-se a Internet mitjançant una wifi i a configurar una impressora connectada a la xarxa, a 
més de saber què has de fer en el cas de voler configurar qualsevol altre cosa.

Primer de tot has de connectar-
icona en la barra de menús. La informació que necessites és la següent:

• Nom de la xarxa wifi:  Institut
• Contrasenya:   12345

Ara has d’obrir la finestra on podràs canviar la major part de la configuració del
trobaràs en el taulell 

Dins d’aquesta finestra pots 
configuració de sistema, però en aquest cas, només has de configurar tres coses:

• Canviar l’aspecte del fons de l’escriptori 
 
 
 
 
 

 

Temporització : El temps per a realitzar aquest apartat és d’una hora.
d’aquesta activitat, sempre hi haurà alguna activitat extra per aquells alumnes 
que hagin acabat abans per tal de donar resposta a tots els nivells

: O1, O2, i O3 

Competències : C2, C3, C4 i C5 

Criteris d’avaluació : CA5 

Personalitzar l’escriptori (fons d’escriptori i resolució de la pantalla
Connexió a Internet 
Configuració impressora 
Configuració correu electrònic mitjançant un client de correu 
per defecte en Ubuntu (Thunderbird). 

Per aquest apartat, es planteja fer un exercici on s’han de fer diverses 
configuracions de diferents dispositius o programes, com pot ser un client de 
correu. Però més enllà d’aquestes configuracions concretes, es pretén que 
finalitzar aquesta sessió els alumnes sàpiguen  com s’ha de fer qualsevol 

guració del sistema, donant-los així més autonomia  per a la gestió d’aquest 
sistema operatiu. 

nunciat es diu com s’han de fer les coses exactament, sinó que es donen 
unes indicacions mínimes així com les eines necessàries per dur-
aquesta tipologia d’enunciats es vol que l’alumne aprengui gairebé per si sol com 
pot trobar una solució per sí mateix, guanyant entre d’altres coses, seguretat i 

mateix. 

aprendràs com es pot configurar algunes propietats de l’escriptori, com 
se a Internet mitjançant una wifi i a configurar una impressora connectada a la xarxa, a 

has de fer en el cas de voler configurar qualsevol altre cosa. 

-te a Internet mitjançant la wifi de l’escola. Per fer
icona en la barra de menús. La informació que necessites és la següent: 

Institut 
12345 

Ara has d’obrir la finestra on podràs canviar la major part de la configuració del sistema. La icona la 

configurar gairebé tot el que té a veure amb qüestions de 
configuració de sistema, però en aquest cas, només has de configurar tres coses:

Canviar l’aspecte del fons de l’escriptori del que hi ha per defecte per un que t’agradi més.
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temps per a realitzar aquest apartat és d’una hora. A partir 
sempre hi haurà alguna activitat extra per aquells alumnes 

resposta a tots els nivells. 

ons d’escriptori i resolució de la pantalla) 

de correu que ve instal·lat 

s’han de fer diverses 
configuracions de diferents dispositius o programes, com pot ser un client de 
correu. Però més enllà d’aquestes configuracions concretes, es pretén que al 

els alumnes sàpiguen  com s’ha de fer qualsevol 
los així més autonomia  per a la gestió d’aquest 

nunciat es diu com s’han de fer les coses exactament, sinó que es donen 
-les a terme. Amb 

ngui gairebé per si sol com 
mateix, guanyant entre d’altres coses, seguretat i 

ats de l’escriptori, com 
se a Internet mitjançant una wifi i a configurar una impressora connectada a la xarxa, a 

ant la wifi de l’escola. Per fer-ho trobaràs la 

sistema. La icona la 

configurar gairebé tot el que té a veure amb qüestions de 
configuració de sistema, però en aquest cas, només has de configurar tres coses: 

del que hi ha per defecte per un que t’agradi més. 



 

 
• Modificar la resolució del monitor. Com que la r

un cop sàpigues com fer
accedir a la finestra que permet fer aquesta configuració.
 

Nom icona:______________________________
 

• Configurar una impressora: el nom de la impressora connectada a la xarxa és 
Imp_Aula_Info 

 
 
 
 
Per últim, has de configurar una aplicació que en els darrers anys s’ha tornat totalment  
indispensable en qualsevol àmbit, el correu electrònic.
 
Primer has d’obrir el client de correu que ve instal·lat per defecte, l’accés directe el trobaràs a... bé, 
amb els coneixements que ja tens, segur que saps com fer
l’has d’obrir i configurar el teu compte de correu electrònic. Per descomptat, si no te’n surts pots 
utilitzar Internet per buscar informació.

 

 
 
• Temporització

 
• Objectius : O1, O2, i O3

 
• Competències

 
• Criteris d’avaluació
 
 
 

3.1.5 Ús 
 

• Buscar i executar programes
• Navegar per Internet
• Visualitzar i editar fotos
• Reproduir vídeos
• Escoltar música
• Explorar arxius locals

 
 
En aquest apartat, a més dels continguts que s’hi treballen, es pretén donar 
més confiança als alumnes a l’hora de fer les tasques encomanades. També es 
vol mostrar com poden treballar i manipular un
d’un ús acadèmic, tenen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modificar la resolució del monitor. Com que la resolució que hi ha per defecte é
un cop sàpigues com fer-ho, només has d’escriure a continuació el nom de la icona per 

que permet fer aquesta configuració. 

Nom icona:______________________________ 

Configurar una impressora: el nom de la impressora connectada a la xarxa és 

Per últim, has de configurar una aplicació que en els darrers anys s’ha tornat totalment  
ndispensable en qualsevol àmbit, el correu electrònic. 

Primer has d’obrir el client de correu que ve instal·lat per defecte, l’accés directe el trobaràs a... bé, 
b els coneixements que ja tens, segur que saps com fer-ho per trobar-lo. Quan ho hagis fet, 

l’has d’obrir i configurar el teu compte de correu electrònic. Per descomptat, si no te’n surts pots 
utilitzar Internet per buscar informació. 

Temporització : El temps per a realitzar aquest apartat és d’una hora.

: O1, O2, i O3 

Competències : C2, C3, C4, C5 

Criteris d’avaluació : CA6 

Buscar i executar programes 
Navegar per Internet 
Visualitzar i editar fotos 

vídeos 
Escoltar música 

rxius locals 

quest apartat, a més dels continguts que s’hi treballen, es pretén donar 
més confiança als alumnes a l’hora de fer les tasques encomanades. També es 
vol mostrar com poden treballar i manipular uns tipus d’arxius que més enllà 

ús acadèmic, tenen un ús d’oci. 
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esolució que hi ha per defecte és la bona, 
ho, només has d’escriure a continuació el nom de la icona per 

Configurar una impressora: el nom de la impressora connectada a la xarxa és 

Per últim, has de configurar una aplicació que en els darrers anys s’ha tornat totalment  

Primer has d’obrir el client de correu que ve instal·lat per defecte, l’accés directe el trobaràs a... bé, 
lo. Quan ho hagis fet, 

l’has d’obrir i configurar el teu compte de correu electrònic. Per descomptat, si no te’n surts pots 

temps per a realitzar aquest apartat és d’una hora. 

quest apartat, a més dels continguts que s’hi treballen, es pretén donar 
més confiança als alumnes a l’hora de fer les tasques encomanades. També es 

tipus d’arxius que més enllà 



 

 

Per demostrar les teves habilitats en Ubuntu, ara has de realitzar les següents 
tasques: 

• Avui en dia, tots el ordinador
utilitzar-les
ve instal·lar per defecte, c
anota’l a continuació.

Nom del programa:_____________

Si no te’n surts, pensa amb la llançadora i en quines paraules clau pots 
posar que es

 

• En aquest segon apartat, veuràs com pots reproduir vídeos, imatges i 
escoltar música. Primer ves
la festa de carnestoltes de l’any passat que 
d’aquesta assignatura. En la mateixa carpeta trobareu un arxiu 
una imatge 
 

 
o On han anat a parar els arxius descarregats?

 
 
Pista
taulell
 
 

o Un cop localitzats, copi
defecte Ubuntu, la imatge jpg a la carpeta “
d’àudio mp3 a la carpeta “
 

o Per acabar només ha de reproduir cadascun d’aquest
contestar a les següent preguntes

 

 

 
• Temporització

 
• Objectius : O1, O2, i O3

 
• Competències

 
• Criteris d’avaluació

 

 

Per demostrar les teves habilitats en Ubuntu, ara has de realitzar les següents 

Avui en dia, tots el ordinadors tenen gravadores de cd’s i dvd’s, i per 
les necessites un programa. Ubuntu ja té un programa gravador que 

ve instal·lar per defecte, cerca’l i obre’l. Mira quin és el nom del programa i 
anota’l a continuació. 

Nom del programa:_____________ 

Si no te’n surts, pensa amb la llançadora i en quines paraules clau pots 
posar que estiguin relacionades amb què pretens fer amb el programa.

En aquest segon apartat, veuràs com pots reproduir vídeos, imatges i 
escoltar música. Primer ves al moodle del institut, i descarreg
la festa de carnestoltes de l’any passat que trobaràs penjat en una carpeta 
d’aquesta assignatura. En la mateixa carpeta trobareu un arxiu 

a imatge jpg que també t’has de descarregar. Quan ho hagis fet, respon...

On han anat a parar els arxius descarregats? 

Pista: si no te’n surts prem la icona que trobaràs en 
taulell 

Un cop localitzats, copia el vídeo a la carpeta “Vídeos
defecte Ubuntu, la imatge jpg a la carpeta “Imatges
d’àudio mp3 a la carpeta “Música ”. 

Per acabar només ha de reproduir cadascun d’aquest
contestar a les següent preguntes: 

� De que va realment el vídeo? 
 
 

� Que és el que veus en la imatge jpg? 
 
 

� Que escoltes en l’arxiu d’àudio mp3? 
 

Temporització : El temps per a realitzar aquest apartat és d’una hora.

: O1, O2, i O3 

Competències : C2, C3, C4 i C5 

Criteris d’avaluació : CA7 i CA8 
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Per demostrar les teves habilitats en Ubuntu, ara has de realitzar les següents 

tenen gravadores de cd’s i dvd’s, i per poder 
ja té un programa gravador que 

e’l. Mira quin és el nom del programa i 

Si no te’n surts, pensa amb la llançadora i en quines paraules clau pots 
pretens fer amb el programa. 

En aquest segon apartat, veuràs com pots reproduir vídeos, imatges i 
al moodle del institut, i descarrega’t el vídeo de 

penjat en una carpeta 
d’aquesta assignatura. En la mateixa carpeta trobareu un arxiu d’àudio mp3 i 

Quan ho hagis fet, respon... 

icona que trobaràs en el 

Vídeos ” que té per 
Imatges ”,  i l’arxiu 

Per acabar només ha de reproduir cadascun d’aquest arxius i 

temps per a realitzar aquest apartat és d’una hora. 



 

3.1.6 Gestió 
 

• Buscar arxius
• Buscar i instal·lar programes

 

En aquesta secció, el pr
anàlisi del programa que serveix 
és tant diferent del programa privatiu que estan acostumats a utilitzar.

 
 

Dins del grup de programes d’ofimà
escolar com a nivell laboral, són l’editor de text i
l’has fet servir, així que ara has d’obrir el full de càlcul per analitzar
minuts. Després contesta...

• Et sembla molt diferent aquest full de càlcul del programa que estàs 
acostumat a utilitzar? Creus que

 

Tot seguit hauran
Gimp. Aquest només l’han fet servir amb un altre sistema operatiu, d’aquesta 
manera veuen com hi ha aplicacions que funcionen en diver
més, s’aprofita aquest exercici per fer que executin una cerca automàtic
arxiu del que no saben la seva ubicació.

 
 

Un altre programa força utilitzat es el Gimp, un editor d’imatges. Com que aquest 
no ve instal·lat, la propera tasca s

Per instal·lar qualsevol programa amb Ubuntu, es pot fer obrint una finestra 
concreta on trobaràs tot el software disponible, aquesta finestra s
icona anomenada 
l’escriptori. 

La mateixa interfície 
fer la cerca i la instal·lació.

Un cop fet, obre el Gimp i carrega la imatge que tens guardada a la carpeta 
“Imatges ” i fes alguna modificació sobre aques
mida o dibuixar alguna cosa. Un cop fet, guarda una copia en un 
no sigui la d’“Imatges
tasca, has d’anar a l’ordinador d’un company/a i fer la cerca d
buscar-lo manualment per totes les carpetes.

Quin component de l’escriptori has fet servir per realitzar la cerca?

____________________________

 

 

arxius i/o programes en el meu ordinador 
Buscar i instal·lar programes 

En aquesta secció, el primer que es demana als alumnes é
anàlisi del programa que serveix per fer fulls de càlcul i que comprovin que no 
s tant diferent del programa privatiu que estan acostumats a utilitzar.

Dins del grup de programes d’ofimàtica, els més usats en tot el mó
escolar com a nivell laboral, són l’editor de text i el full de càlcul. L’editor de text ja 
l’has fet servir, així que ara has d’obrir el full de càlcul per analitzar
minuts. Després contesta... 

Et sembla molt diferent aquest full de càlcul del programa que estàs 
acostumat a utilitzar? Creus que ofereix unes prestacions similars? 

Tot seguit hauran d’instal·lar un programa que tots ja coneixen, l’editor d’imatge 
Gimp. Aquest només l’han fet servir amb un altre sistema operatiu, d’aquesta 
manera veuen com hi ha aplicacions que funcionen en diver
més, s’aprofita aquest exercici per fer que executin una cerca automàtic

que no saben la seva ubicació. 

Un altre programa força utilitzat es el Gimp, un editor d’imatges. Com que aquest 
no ve instal·lat, la propera tasca serà instal·lar-lo. 

Per instal·lar qualsevol programa amb Ubuntu, es pot fer obrint una finestra 
concreta on trobaràs tot el software disponible, aquesta finestra s
icona anomenada “Centro de software ” que es troba  en el taulell de 

La mateixa interfície es prou intuïtiva, i si et fixes bé, no tindràs cap problema per 
fer la cerca i la instal·lació. 

Un cop fet, obre el Gimp i carrega la imatge que tens guardada a la carpeta 
” i fes alguna modificació sobre aquesta, com per exemple 

mida o dibuixar alguna cosa. Un cop fet, guarda una copia en un 
Imatges ” amb el nom “arxiu_per_buscar”. Per finalitzar aquesta 

tasca, has d’anar a l’ordinador d’un company/a i fer la cerca del seu arxiu sense 
lo manualment per totes les carpetes. 

Quin component de l’escriptori has fet servir per realitzar la cerca?

____________________________ 
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imer que es demana als alumnes és que facin un 
càlcul i que comprovin que no 

s tant diferent del programa privatiu que estan acostumats a utilitzar. 

tica, els més usats en tot el món tant a nivell 
el full de càlcul. L’editor de text ja 

l’has fet servir, així que ara has d’obrir el full de càlcul per analitzar-lo durant 5 

Et sembla molt diferent aquest full de càlcul del programa que estàs 
ofereix unes prestacions similars?  

d’instal·lar un programa que tots ja coneixen, l’editor d’imatge 
Gimp. Aquest només l’han fet servir amb un altre sistema operatiu, d’aquesta 
manera veuen com hi ha aplicacions que funcionen en diversos sistemes. A 
més, s’aprofita aquest exercici per fer que executin una cerca automàtica d’un 

Un altre programa força utilitzat es el Gimp, un editor d’imatges. Com que aquest 

Per instal·lar qualsevol programa amb Ubuntu, es pot fer obrint una finestra 
concreta on trobaràs tot el software disponible, aquesta finestra s’obre prement la 

” que es troba  en el taulell de 

bé, no tindràs cap problema per 

Un cop fet, obre el Gimp i carrega la imatge que tens guardada a la carpeta 
per exemple el color, la 

mida o dibuixar alguna cosa. Un cop fet, guarda una copia en un altre carpeta que 
” amb el nom “arxiu_per_buscar”. Per finalitzar aquesta 

el seu arxiu sense 

Quin component de l’escriptori has fet servir per realitzar la cerca? 



 

• Temporització
 

• Objectius : O1, O2, 
 

• Competències
 

• Criteris d’avaluació
 

 
 

3.1.7 Temes avançats 
 

• Introducció al Terminal
o Comandaments bàsics

• Estructura del sistema d’arxius Ubuntu
 

Aquest no està pensat per a que el facin tots els alu
tots aquells alumnes que en les sessions anteriors han fet tots els exercicis, fins 
tot els extres, i els hi ha sobrat temps. A més, 
certa destresa, i tot i que només es fa una petita pinzellada als temes del 
i Estructura d’arxius
pensat per si algun alumne/a vol avançar més a casa seva.

 
 

L’estructura dels sistema d’arxius d’Ubuntu és la següent:

La primera de tot, en el primer nivell, de color gris i representada per “ 
pengen totes les carpetes i arxius del sistema. En el segon nivell hi ha les carpetes 
essencials pel funcionament del sistema. Amb ajuda d’Intern
què serveixen tots aquest di

 

 

Temporització : El temps per a realitzar aquest apartat és d’una hora.

: O1, O2, O3 i O4 

Competències : C2, C3, C4 i C5 

Criteris d’avaluació : CA9 

Introducció al Terminal 
Comandaments bàsics 

Estructura del sistema d’arxius Ubuntu 

Aquest no està pensat per a que el facin tots els alumnes, sinó que està adreçat 
tots aquells alumnes que en les sessions anteriors han fet tots els exercicis, fins 

els extres, i els hi ha sobrat temps. A més, el contingut és per a usuaris amb una 
certa destresa, i tot i que només es fa una petita pinzellada als temes del 
i Estructura d’arxius”, dona peu a poder aprendre tant com es vulgui.
pensat per si algun alumne/a vol avançar més a casa seva. 

L’estructura dels sistema d’arxius d’Ubuntu és la següent: 

La primera de tot, en el primer nivell, de color gris i representada per “ 
pengen totes les carpetes i arxius del sistema. En el segon nivell hi ha les carpetes 
essencials pel funcionament del sistema. Amb ajuda d’Internet o de manual

serveixen tots aquest directoris del segon nivell i fes una breu explicació.
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temps per a realitzar aquest apartat és d’una hora. 

mnes, sinó que està adreçat a 
tots aquells alumnes que en les sessions anteriors han fet tots els exercicis, fins i 

s per a usuaris amb una 
certa destresa, i tot i que només es fa una petita pinzellada als temes del “Terminal 

, dona peu a poder aprendre tant com es vulgui. També està 

 

La primera de tot, en el primer nivell, de color gris i representada per “ / ”, és l’arrel, d’on 
pengen totes les carpetes i arxius del sistema. En el segon nivell hi ha les carpetes 

et o de manuals, cerca per a 
na breu explicació. 



 

media:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

etc:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

usr:____________________________________________________________________

_______________________________________

var:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

home:__________________________________________________________________

  

 
• Temporització

a feina extra per aquells alumnes que s’hagin quedat sense tasques a realitzar 
en anteriors sessions.
 

• Objectius : O1, O2 i O3
 

• Competències
 

• Criteris d’avaluació
 
 
 

3.1.8 Conclusions 

En aquest darrer apartat, primer es demana 
operatiu Ubuntu, i per fer-ho es plantegen unes qüestions sobre les que han reflexionar.

 
 

• Amb quins valors t’identifiques més,  amb els del 
privatiu? 
 

• Has pogut realitzar les mateixes tasques que amb d’altres sistemes operatius?
 

• Has hagut de pagar cap quantitat de diners per obtenir Ubuntu? I per baixar i instal·lar 
qualsevol programa que hagis necessita
 

• Has necessitat cap programa antivirus
 
 

 

 

media:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

etc:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

usr:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

var:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

home:__________________________________________________________________

Temporització : Aquest apartat no té cap estimació de temps, ja que està com 
a feina extra per aquells alumnes que s’hagin quedat sense tasques a realitzar 
en anteriors sessions. 

: O1, O2 i O3 

Competències : C2, C3, C4 i C5 

Criteris d’avaluació : C10 

En aquest darrer apartat, primer es demana als alumnes que facin una valoració del sistema 
ho es plantegen unes qüestions sobre les que han reflexionar.

Amb quins valors t’identifiques més,  amb els del programari lliure o els del programari 

Has pogut realitzar les mateixes tasques que amb d’altres sistemes operatius?

Has hagut de pagar cap quantitat de diners per obtenir Ubuntu? I per baixar i instal·lar 
qualsevol programa que hagis necessitat? 

Has necessitat cap programa antivirus, perquè? 
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media:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

etc:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

usr:____________________________________________________________________ 

_______________________________ 

var:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

home:__________________________________________________________________ 

Aquest apartat no té cap estimació de temps, ja que està com 
a feina extra per aquells alumnes que s’hagin quedat sense tasques a realitzar 

que facin una valoració del sistema 
ho es plantegen unes qüestions sobre les que han reflexionar. 

programari lliure o els del programari 

Has pogut realitzar les mateixes tasques que amb d’altres sistemes operatius? 

Has hagut de pagar cap quantitat de diners per obtenir Ubuntu? I per baixar i instal·lar 



 

Per últim, els alumnes hauran d’omplir una rúbrica d’autoavaluació, amb un ponderació final del 
20%, i una rúbrica d’avaluació del projecte, aquesta sense cap ponderació sobre la nota dels 
alumnes. 

• Temporització
d’una sessió d’una hora.
 

• Objectius : O1, O3 i O4
 

• Competències
 
 

3.2 Metodologia 

La metodologia de treball d’aquest material didàctic és
l’experimentació dels propis alumnes. La idea és que siguin els propis alumnes els que vagin 
aprenent els conceptes o continguts
l’acompanyament del professor, però en cap cas, es 
resoldre les diferents tasques plantejades
les competències mitjançant l’aprenentatge per descobriment.

Una de les majors avantatges que ens ofereix aquesta metodologia és que tot el 
alumnes aprenen per sí mateixos 
desenvolupament de la competència d’aprendre a 
control de les pròpies capacitats

 

L’aprenentatge per descobriment es caracteritza per (Sarramona, 

• Resulta intrínsecament motivador.
 

• El coneixement s’integra de manera significativa.
 

• Millora la retenció. 
 

• Millora la transferència.
 

• Fomenta l’hàbit d’aprenentatge.
 

• S’adapta al ritme personal.
 

• Reforça l’autoconcepte.
 

• Resulta conseqüent amb la dinàmica científica

Un cop finalitzada aquesta activitat, l’evolució de l’alumne/a dependrà només de sí mateix i la 
seva voluntat de seguir aprenent.

Per altra banda, aquesta metodologia r
alumnes, tant a nivell personal

 
 
 
 

 

Per últim, els alumnes hauran d’omplir una rúbrica d’autoavaluació, amb un ponderació final del 
%, i una rúbrica d’avaluació del projecte, aquesta sense cap ponderació sobre la nota dels 

Temporització : El temps estimat per dur a terme aquesta aquest apartat és 
d’una sessió d’una hora. 

: O1, O3 i O4 

Competències : C1, C2, C6 i C7 

d’aquest material didàctic és l’aprenentatge a través de la pr
l’experimentació dels propis alumnes. La idea és que siguin els propis alumnes els que vagin 

t els conceptes o continguts a partir d’unes pautes marcades així com a partir de 
l’acompanyament del professor, però en cap cas, es donen instruccions concretes de com 
resoldre les diferents tasques plantejades sinó que han de ser els alumnes el
les competències mitjançant l’aprenentatge per descobriment. 

avantatges que ens ofereix aquesta metodologia és que tot el 
mateixos i els serà molt més difícil d’oblidar. A més, treballa en el 

competència d’aprendre a aprendre implicant la consciència
capacitats i coneixements des d'un sentiment d'eficàcia personal

obriment es caracteritza per (Sarramona, 1997):  

Resulta intrínsecament motivador. 

El coneixement s’integra de manera significativa. 

Millora la transferència. 

Fomenta l’hàbit d’aprenentatge. 

S’adapta al ritme personal. 

l’autoconcepte. 

Resulta conseqüent amb la dinàmica científica 

finalitzada aquesta activitat, l’evolució de l’alumne/a dependrà només de sí mateix i la 
seva voluntat de seguir aprenent. 

banda, aquesta metodologia reprodueix la realitat amb la que es poden troba
alumnes, tant a nivell personal com a nivell professional dins de qualsevol àmbit.
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Per últim, els alumnes hauran d’omplir una rúbrica d’autoavaluació, amb un ponderació final del 
%, i una rúbrica d’avaluació del projecte, aquesta sense cap ponderació sobre la nota dels 

temps estimat per dur a terme aquesta aquest apartat és 

l’aprenentatge a través de la pràctica i 
l’experimentació dels propis alumnes. La idea és que siguin els propis alumnes els que vagin 

així com a partir de 
ions concretes de com 

sinó que han de ser els alumnes els que assoleixin 

avantatges que ens ofereix aquesta metodologia és que tot el que els 
els serà molt més difícil d’oblidar. A més, treballa en el 

consciència, gestió i 
eficàcia personal.  

finalitzada aquesta activitat, l’evolució de l’alumne/a dependrà només de sí mateix i la 

que es poden trobar els 
com a nivell professional dins de qualsevol àmbit. 



 

3.3 Criteris d’atenció a la diversitat

Un dels objectiu principals d’aquest TFM, és el de crear un material didàctic que atengui a la 
diversitat i doni resposta als diferents nivells que hi poden haver en un aula.

L’estructura i els exercicis parteixen d’un nivell bàsic i 
d’unes competències mínimes exigibles 

Pels alumnes que tinguin més fa
d’ampliació per a què puguin seguir treballant i aprenent, tret de les dues primeres sessions 
les que el ritme està més marcat pel professor i que és més difícil que els alumnes avancin a
ritmes diferents. 

A més, al final de l’activitat, hi ha un secció que esta pensada per aquells alumnes que encara 
vulguin aprendre més i no hagin tingut p
poden realitzar en qualsevol moment dins del dese

Per últim, dir que la realització d’aquesta activitat més que de manera individual, es fa de 
manera personalitzada, atenent així a tota la diversitat, promovent la participació en tot moment 
de tots els alumnes i estimulant la seva autonomia.

 
3.4 Criteris d’avaluació 

 
CA1 Diferenciar entre programari lliure i programari privatiu
CA2 Cercar pagines oficials Ubuntu i descarregar
CA3 Instal·lar un programa en un sistema operatiu Microsoft Windows7
CA4 Instal·lar sistema operatiu Ubuntu
CA5 Descriure els components bàsics d’un escriptori Ubuntu
CA6 Configurar Internet o qualsevol dispositiu genèric d’un ordinador amb Ubuntu
CA7 Cercar programes i/o arxius en un sistema operatiu Ubuntu
CA8 Visualitzar i/o reproduir arxius d’imatges, d’àudio i vídeo amb Ubuntu
CA9 Instal·lar programes en un sistema operatiu Ubuntu

 

3.4.1 Rúbriques 
 

3.4.1.1 Rúbrica per l’avaluació  del professor

 
  Molt assolit (1 punt)
1 Programari lliure L’alumne/a explica 

correctament la 
diferencia entre 
programari lliure i 
programari privatiu.

2 Descarregar 
Ubuntu 

L’alumne/a és capaç 
de cercar la pàgina 
oficial d’Ubuntu i 
descarregar la versió 
idònia.

 

Criteris d’atenció a la diversitat  

Un dels objectiu principals d’aquest TFM, és el de crear un material didàctic que atengui a la 
i doni resposta als diferents nivells que hi poden haver en un aula. 

parteixen d’un nivell bàsic i estan pensats per 
d’unes competències mínimes exigibles a tots els alumnes.  

Pels alumnes que tinguin més facilitat i siguin més ràpids, a cada sessió hi ha alguna activitat 
puguin seguir treballant i aprenent, tret de les dues primeres sessions 

que el ritme està més marcat pel professor i que és més difícil que els alumnes avancin a

A més, al final de l’activitat, hi ha un secció que esta pensada per aquells alumnes que encara 
aprendre més i no hagin tingut prou amb les tasques encomanades, les quals 

poden realitzar en qualsevol moment dins del desenvolupament d’aquest material didàctic.

Per últim, dir que la realització d’aquesta activitat més que de manera individual, es fa de 
manera personalitzada, atenent així a tota la diversitat, promovent la participació en tot moment 

imulant la seva autonomia. 

Diferenciar entre programari lliure i programari privatiu 
Cercar pagines oficials Ubuntu i descarregar-ne la versió més idònia 
Instal·lar un programa en un sistema operatiu Microsoft Windows7 
Instal·lar sistema operatiu Ubuntu 
Descriure els components bàsics d’un escriptori Ubuntu 
Configurar Internet o qualsevol dispositiu genèric d’un ordinador amb Ubuntu
Cercar programes i/o arxius en un sistema operatiu Ubuntu 
Visualitzar i/o reproduir arxius d’imatges, d’àudio i vídeo amb Ubuntu 
Instal·lar programes en un sistema operatiu Ubuntu 

Rúbrica per l’avaluació  del professor  

Molt assolit (1 punt)  Assolit (0,5 punts)  Poc assolit (0 punts)
L’alumne/a explica 
correctament la 
diferencia entre 
programari lliure i 
programari privatiu. 

L’alumne/a explica 
de manera poc 
concreta la 
diferència entre 
programari lliure i 
programari privatiu. 

L’alumne/a no sap 
explica la diferència 
entre programari lliure 
i programari privatiu.

L’alumne/a és capaç 
de cercar la pàgina 
oficial d’Ubuntu i 
descarregar la versió 
idònia. 

L’alumne/a és capaç 
de cercar una 
pàgina d’on poder 
descarregar 
d’Ubuntu, però no és 
capaç d’escollir la 
versió més idònia. 

L’alumne/a no és 
capaç de cercar una 
pàgina d’on poder 
descarregar d’Ubuntu.
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Un dels objectiu principals d’aquest TFM, és el de crear un material didàctic que atengui a la 

per cobrir l’adquisició 

sessió hi ha alguna activitat 
puguin seguir treballant i aprenent, tret de les dues primeres sessions en 

que el ritme està més marcat pel professor i que és més difícil que els alumnes avancin a 

A més, al final de l’activitat, hi ha un secció que esta pensada per aquells alumnes que encara 
tasques encomanades, les quals també es 

nvolupament d’aquest material didàctic. 

Per últim, dir que la realització d’aquesta activitat més que de manera individual, es fa de 
manera personalitzada, atenent així a tota la diversitat, promovent la participació en tot moment 

 

Configurar Internet o qualsevol dispositiu genèric d’un ordinador amb Ubuntu 

 

Poc assolit (0 punts)  
L’alumne/a no sap 
explica la diferència 

tre programari lliure 
i programari privatiu. 

L’alumne/a no és 
capaç de cercar una 
pàgina d’on poder 
descarregar d’Ubuntu. 



 

3 Instal·lacions en 
Microsoft 
Windows 

L’alumne/a ha sabut 
instal·lar un 
programa sense cap 
dificultat.

4 Instal·lació 
sistema operatiu 
Ubuntu 

L’alumne/a ha sabut 
instal·lar el sistema 
operatiu Ubuntu amb 
tota la configuració 
correcte.

5 Escriptori Ubuntu L’alumne/a coneix 
tots els components 
de l’escriptori

6 Configuracions L’alumne/a sap 
configurar els 
dispositius més 
principals en un 
ordinador

7 Cercar 
programes i/o 
arxius 

L’alumne/a és capaç 
de realitzar cerques 
tant d’arxius com de 
programes

8 Visualitza arxius 
d’imatges, 
d’àudio i vídeo 

L’alumne/a sap 
visualitzar arxius 
d’imatges, d’àudio i 
vídeo

9 Instal·lar 
programes 

L’alumne/a es capaç 
d’instal·lar qualsevol 
programa

10 Actitud L’alumne/a ha 
mostrat interès i s’ha 
esforçat per a 
realitzar les tasques 
el millor possible

 
3.4.1.2 Rúbrica d’autoavaluació pels alumnes

L’alumne s’ha d’avaluar del 1 al 

 
ÍTEMS PER AVALUAR  
Conec  quina és la diferència entre programari lliure i pr ogramari 
privatiu 
Soc capaç de descarrega r l’última versió d’Ubuntu
Sé instal·lar un programa en Microsoft Windows
Sé instal·lar el sistema operatiu Ubuntu
Conec tots els components de l’escriptori Ubuntu
Sóc capaç de  cercar programes i arxius
Visualitzo i reprodueixo arxius 
Sé instal·lar programes en Ubuntu
M’he esforçat per resoldre  les tasques encomanades

 

L’alumne/a ha sabut 
instal·lar un 
programa sense cap 
dificultat. 

L’alumne/a ha sabut 
instal·lar un 
programa amb molt 
més temps del 
previst.  

L’alumne/a no ha 
sabut instal·lar cap 
programa.

L’alumne/a ha sabut 
instal·lar el sistema 
operatiu Ubuntu amb 
tota la configuració 
correcte. 

L’alumne/a ha sabut 
instal·lar el sistema 
operatiu Ubuntu, 
però amb algunes 
opcions de 
configuració 
errònies.  

L’alumne/a no ha 
sabut instal·lar el 
sistema operatiu 
Ubuntu.

L’alumne/a coneix 
tots els components 
de l’escriptori 

L’alumne/a coneix 
alguns dels 
components de 
l’escriptori 

L’alumne/a no coneix 
cap component de 
l’escriptori

L’alumne/a sap 
configurar els 
dispositius més 
principals en un 
ordinador 

L’alumne/a sap 
configurar alguns 
dels dispositius més 
principals en un 
ordinador 

L’alumne/a no sap 
configurar cap 
dispositiu principal en 
un ordinador

L’alumne/a és capaç 
de realitzar cerques 
tant d’arxius com de 
programes 

L’alumne/a és capaç 
de realitzar cerques 
d’arxius o de 
programes 

L’alumne/a és capaç 
de realitzar cap cerca, 
ni d’arxius ni de 
programes

L’alumne/a sap 
visualitzar arxius 
d’imatges, d’àudio i 
vídeo 

L’alumne/a sap 
visualitzar arxius, 
d’imatges o , d’àudio 
o de  vídeo 

L’alumne/a no  sap 
visualitzar cap arxiu 
d’imatges, d’àudio i 
vídeo

L’alumne/a es capaç 
d’instal·lar qualsevol 
programa 

L’alumne/a es capaç 
d’instal·lar algun 
programa 

L’alumne/a no es 
capaç d’instal·lar cap 
programa

L’alumne/a ha 
mostrat interès i s’ha 
esforçat per a 
realitzar les tasques 
el millor possible 

L’alumne/a ha 
realitzat les tasques 
sense mostra gaire 
interès i de la 
manera més justa 
possible. 

L’alumne no ha 
mostrat cap interès per 
cap de les tasques
encomanades.

Rúbrica d’autoavaluació pels alumnes  

L’alumne s’ha d’avaluar del 1 al 10, sent 1 la puntuació més baixa. 

Puntuació (1 
quina és la diferència entre programari lliure i pr ogramari  

l’última versió d’Ubuntu   
instal·lar un programa en Microsoft Windows   
instal·lar el sistema operatiu Ubuntu   

Conec tots els components de l’escriptori Ubuntu   
cercar programes i arxius   

Visualitzo i reprodueixo arxius d’imatges, d’àudio i vídeo   
instal·lar programes en Ubuntu   

les tasques encomanades   
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L’alumne/a no ha 
sabut instal·lar cap 
programa. 

L’alumne/a no ha 
sabut instal·lar el 
sistema operatiu 
Ubuntu. 

L’alumne/a no coneix 
cap component de 
l’escriptori 

L’alumne/a no sap 
configurar cap 
dispositiu principal en 
un ordinador 

L’alumne/a és capaç 
de realitzar cap cerca, 
ni d’arxius ni de 
programes 
L’alumne/a no  sap 
visualitzar cap arxiu 
d’imatges, d’àudio i 
vídeo 
L’alumne/a no es 
capaç d’instal·lar cap 
programa 
L’alumne no ha 
mostrat cap interès per 
cap de les tasques 
encomanades. 

Puntuació (1 – 10) 



 

La nota final de l’autoavaluació s’extreu de la suma total de tots el ítems dividit pel número 
d’ítems (9). 

Per fer la nota final de l’activitat, la ponderació és la següent:

• Rubrica del professor:      80%
 

• Rubrica d’autoavaluació:  20%
 
 

3.4.1.3 Rúbrica per l’avaluació  del projecte
 

Per tenir una valoració del projecte, es demana als alumnes que omplin la següent rúbrica.

 
ÍTEMS PER AVALUAR  
OPINIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Les tasques plantejades m’han semblat adients al 
meu nivell 
He trobat  els recursos necessaris per realitzar les 
tasques 
Les pràctiques plantejades
interessants 
He trobat la informació necessària per a realitzar les 
activitats 
He disposat del temps necessari en cada sessió per 
a completar les tasques 
VALOREU ELS RESULTATS OBTINGUTS
Ja coneixia aques t programari
Les tasques realitzades seran aplicables a la meva 
vida quotidiana 
OPINIÓ SOBRE EL PROFESSOR
Els professor m ’ha donat suport en la realització de 
les tasques 
El professor mostra un bon nivell de
sobre el tema 

 
3.5 Temporalització 

La temporalització està programada per 

 
Sessió 1  • Introducció al programari lliure
Sessió 2  • Descarregar la versió més actualitzada

• Crear un USB d’inici del sistema operatiu Ubuntu
• Provar Ubuntu

Sessió 3  • Instal·lació 
Sessió 4  • Primer contacte
Sessió 5  • Configuració
Sessió 6  • Ús 
Sessió 7  • Gestió 
Sessió 8  • Conclusions

 

La nota final de l’autoavaluació s’extreu de la suma total de tots el ítems dividit pel número 

l’activitat, la ponderació és la següent: 

Rubrica del professor:      80% 

Rubrica d’autoavaluació:  20% 

Rúbrica per l’avaluació  del projecte  

Per tenir una valoració del projecte, es demana als alumnes que omplin la següent rúbrica.

Mai De vegades  

OPINIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  
Les tasques plantejades m’han semblat adients al   

els recursos necessaris per realitzar les   

pràctiques plantejades  m’han semblat   

He trobat la informació necessària per a realitzar les   

He disposat del temps necessari en cada sessió per   

VALOREU ELS RESULTATS OBTINGUTS  
t programari    

tasques realitzades seran aplicables a la meva   

OPINIÓ SOBRE EL PROFESSOR 
’ha donat suport en la realització de   

un bon nivell de  coneixement   

La temporalització està programada per a vuit sessions d’una hora cadascuna.

Introducció al programari lliure  
egar la versió més actualitzada 

Crear un USB d’inici del sistema operatiu Ubuntu 
Provar Ubuntu 
Instal·lació del sistema operatiu Ubuntu 
Primer contacte 
Configuració 

Conclusions i avaluació 
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La nota final de l’autoavaluació s’extreu de la suma total de tots el ítems dividit pel número 

Per tenir una valoració del projecte, es demana als alumnes que omplin la següent rúbrica. 

Sovint  Sempre  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

cadascuna. 



 

4. Resultat 
 
 

Aquesta proposta didàctica no s’ha pogut dur a terme en el centre per diverses raons. Podem 
destacar com a principal el fet que es va plantejar a mitjans de curs i, per tant, encabir
programació que ja estava tancada des de setembre, resultava molt complicat.

 
Aquesta proposta didàctica necessita d’una dedicació important pel que fa al nombre d
sessions que ja estaven programades a nivell de continguts i, per tant, caldria 
modificat gairebé en la seva totalitat, 
programats per l’assignatura. 
 
A banda d’això, les hores de pràctiques qu
escasses si tenim en compte e
dediquen moltes a la observació i a l’aprenentatge in situ del que és la feina de professor i, per 
tant, en queden menys per a l’aplicació d’algun projecte. A més, cal tenir en compte, que per 
poder avaluar l’èxit de qualsevol proposta didàctica, cal fer
posterior avaluació que ens permeti valorar quines fortaleses i debilitats 
previ a una posterior aplicació.
 
Cal afegir que el fet de quadrar horaris ha estat complicat tenint en compte la 
horària i també les exigències del centre. A banda
docència pròpiament dit, el centre ha estipulat certes hores on s’han hagut de fer altres tipus de 
tasques com guàrdies o bé l’assistència a reunions de tipologia diversa. El fet de quadrar tots 
aquests horaris no ha estat fàcil
 
Tanmateix, val a dir, que en algunes sessions i en absència de la professora titular, se’ls va 
presentar als alumnes l’entorn 
presentació i una breu explicació del que és i de 
resultat d’això va ser que pocs dies després, dins el marc del crèdit de síntesi, alguns alumnes 
van venir a l’aula amb els seus portàtils i el 
molt positiva doncs mostra la motiva
aquesta eina, per molts desconeguda, de manera assídua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquesta proposta didàctica no s’ha pogut dur a terme en el centre per diverses raons. Podem 
com a principal el fet que es va plantejar a mitjans de curs i, per tant, encabir

programació que ja estava tancada des de setembre, resultava molt complicat.

Aquesta proposta didàctica necessita d’una dedicació important pel que fa al nombre d
sessions que ja estaven programades a nivell de continguts i, per tant, caldria 
modificat gairebé en la seva totalitat, tant pel que fa a les activitats com els

 

A banda d’això, les hores de pràctiques que estan destinades a l’aplicació del projecte só
escasses si tenim en compte el volum d’aquesta proposta didàctica. De la totalitat d’hores, se’n 

moltes a la observació i a l’aprenentatge in situ del que és la feina de professor i, per 
ueden menys per a l’aplicació d’algun projecte. A més, cal tenir en compte, que per 

poder avaluar l’èxit de qualsevol proposta didàctica, cal fer-la en la seva totalitat i, amb una 
posterior avaluació que ens permeti valorar quines fortaleses i debilitats té per tal de millorar
previ a una posterior aplicació. 

Cal afegir que el fet de quadrar horaris ha estat complicat tenint en compte la 
les exigències del centre. A banda de l’assistència a classes i

ncia pròpiament dit, el centre ha estipulat certes hores on s’han hagut de fer altres tipus de 
tasques com guàrdies o bé l’assistència a reunions de tipologia diversa. El fet de quadrar tots 

no ha estat fàcil.  

Tanmateix, val a dir, que en algunes sessions i en absència de la professora titular, se’ls va 
presentar als alumnes l’entorn Linux, de manera general. Tan sols se’n va fer una petita 

una breu explicació del que és i de les seves característiques
pocs dies després, dins el marc del crèdit de síntesi, alguns alumnes 

van venir a l’aula amb els seus portàtils i el Linux instal·lat. D’aquest fet se’n pot fer una lectura 
molt positiva doncs mostra la motivació i les ganes dels alumnes de començar a utilitzar 
aquesta eina, per molts desconeguda, de manera assídua.  
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Aquesta proposta didàctica no s’ha pogut dur a terme en el centre per diverses raons. Podem 
com a principal el fet que es va plantejar a mitjans de curs i, per tant, encabir-la dins la 

programació que ja estava tancada des de setembre, resultava molt complicat. 

Aquesta proposta didàctica necessita d’una dedicació important pel que fa al nombre de 
sessions que ja estaven programades a nivell de continguts i, per tant, caldria haver-la 

tant pel que fa a les activitats com els continguts 

e estan destinades a l’aplicació del projecte són 
a totalitat d’hores, se’n 

moltes a la observació i a l’aprenentatge in situ del que és la feina de professor i, per 
ueden menys per a l’aplicació d’algun projecte. A més, cal tenir en compte, que per 

la en la seva totalitat i, amb una 
té per tal de millorar-la 

Cal afegir que el fet de quadrar horaris ha estat complicat tenint en compte la disponibilitat 
de l’assistència a classes i l’exercici de la 

ncia pròpiament dit, el centre ha estipulat certes hores on s’han hagut de fer altres tipus de 
tasques com guàrdies o bé l’assistència a reunions de tipologia diversa. El fet de quadrar tots 

Tanmateix, val a dir, que en algunes sessions i en absència de la professora titular, se’ls va 
, de manera general. Tan sols se’n va fer una petita 

ques principals. El 
pocs dies després, dins el marc del crèdit de síntesi, alguns alumnes 

instal·lat. D’aquest fet se’n pot fer una lectura 
ció i les ganes dels alumnes de començar a utilitzar 



 

5. Conclusions 

Un cop finalitzat aquest TFM i fent una valoració 
del que m’ha aportat realitzar
una altra un creixement personal i intel·lectual.

Pel que fa al contingut de la memòria, 
comprendre la relació que 
d’avaluació i de la importància de tenir
tasca així com de la necessitat de que siguin coherents entre sí.
exigit l’anàlisi de les competències bàsiques 
la seva comprensió, per tal de 
adonat de la necessitat de basar
diferents activitats.  

La creació del material didàctic també ha estat una tasca molt important i enriquidora ja que, 
per una banda, m’ha requerit un pas més enllà en els meus coneixements aplicats per tal 
d’adaptar i il·lustrar un manual e
per l’altra el disseny d’activitats didàctiques d’aprenentatge per complementar
respondre a la part pràctica de l’assignatura.

La necessitat de documentar certes opinions personals vin
comú amb els diferents estudis realitzats per diversos autors
m’ha exigit la lectura de molts articles interessants que m’han aportat dades i coneixement
més enllà del desenvolupament d’

La impossibilitat pel que fa a l’aplicació d’aquest material didàctic ha estat una llàstima, en 
primer lloc, perquè crec que hagués tingut una bona acceptació entre els alumnes i al mateix 
temps crec que s’haguessin obtingut uns bons resultats, a més d’assolir els objectius principals 
del TFM. En segon lloc l’aplicació del projecte hagués aportat la possibilitat d’una retroacció i 
avaluació del mateix possibilitant fer les millores necessàries per apli
ocasions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop finalitzat aquest TFM i fent una valoració global del seu desenvolupament,
realitzar-lo. Per una banda l’aprenentatge sobre diversos continguts i per 

personal i intel·lectual. 

al contingut de la memòria, la realització d’aquesta activitat m’ha servit per 
la relació que s’estableix entre objectius, competències, continguts i criteris 

i de la importància de tenir-los en compte en el disseny i planificació de qualsevol 
tasca així com de la necessitat de que siguin coherents entre sí. Aquest treball també m’ha 

de les competències bàsiques a un nivell més profund i detallat, facilitant
tal de relacionar-les amb els objectius i continguts. Tanmateix me n’he 
de basar-me en les mateixes associant cadascuna 

La creació del material didàctic també ha estat una tasca molt important i enriquidora ja que, 
per una banda, m’ha requerit un pas més enllà en els meus coneixements aplicats per tal 
d’adaptar i il·lustrar un manual estàndard del programa al nivell i metodologia dels alumnes i, 
per l’altra el disseny d’activitats didàctiques d’aprenentatge per complementar
respondre a la part pràctica de l’assignatura. 

La necessitat de documentar certes opinions personals vingudes de l’experiència i del sentit 
comú amb els diferents estudis realitzats per diversos autors, ha estat molt 

lectura de molts articles interessants que m’han aportat dades i coneixement
més enllà del desenvolupament d’aquest treball, enriquint-me també a nivell personal. 

La impossibilitat pel que fa a l’aplicació d’aquest material didàctic ha estat una llàstima, en 
primer lloc, perquè crec que hagués tingut una bona acceptació entre els alumnes i al mateix 

que s’haguessin obtingut uns bons resultats, a més d’assolir els objectius principals 
del TFM. En segon lloc l’aplicació del projecte hagués aportat la possibilitat d’una retroacció i 
avaluació del mateix possibilitant fer les millores necessàries per aplicar
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del seu desenvolupament, me n’adono 
aprenentatge sobre diversos continguts i per 

la realització d’aquesta activitat m’ha servit per 
objectius, competències, continguts i criteris 

los en compte en el disseny i planificació de qualsevol 
Aquest treball també m’ha 

a un nivell més profund i detallat, facilitant-me així 
amb els objectius i continguts. Tanmateix me n’he 

me en les mateixes associant cadascuna d’elles amb les 

La creació del material didàctic també ha estat una tasca molt important i enriquidora ja que, 
per una banda, m’ha requerit un pas més enllà en els meus coneixements aplicats per tal 

stàndard del programa al nivell i metodologia dels alumnes i, 
per l’altra el disseny d’activitats didàctiques d’aprenentatge per complementar-lo i així 

gudes de l’experiència i del sentit 
ha estat molt enriquidor ja que 

lectura de molts articles interessants que m’han aportat dades i coneixements 
a nivell personal.   

La impossibilitat pel que fa a l’aplicació d’aquest material didàctic ha estat una llàstima, en 
primer lloc, perquè crec que hagués tingut una bona acceptació entre els alumnes i al mateix 

que s’haguessin obtingut uns bons resultats, a més d’assolir els objectius principals 
del TFM. En segon lloc l’aplicació del projecte hagués aportat la possibilitat d’una retroacció i 

car-lo en posteriors 
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