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Creació

Un nou bloc d'informàtica.
Us  heu  preguntat  que  és  un  bloc  o  com
funciona? 

Un bloc és un lloc web que recopila informació de
forma  cronològica,  fins  a  cert  punt  com si  fos  un
diari. 

L'autor  sempre  actualitza  el  contingut  de  forma
periòdica,  conservant  aquella  informació  que
considera  més  adient,  però  també  es  permet  la
intervenció  dels  lectors  per  a  expressar  les  seves
opinions sobre els temes que tracti.

N'hi ha molts tipus, de blocs. N'hi ha de periodístics,
tecnològics,  econòmics,  però  la  major  part  són
personals i, per tant, tracten temes de tot tipus.

Al nostre institut, actualment dos alumnes del Cicle
Formatiu  d'Informàtica  han  estat  creant  un  bloc
sobre  el  muntatge  d'un  ordinador  i  com  funciona
aquest.

Ens vam decidir i hem anat a fer-li unes preguntes
als creadors del bloc:  

1- Com va sorgir la idea del Bloc?

 Era un treball del taller i vam decidir fer-ho.

2- Quan el vau començar?

 Ens el van plantejar per finals de febrer.

3- Per quan estarà acabat?

 Ja l'hem acabat.

4- Com funcionarà el bloc?

 S'estructura en apartats  i  comença en introduir el
món de l'ordinador i anar avançant fins a arribar a
com muntar-l'ho.

5- Quins temes es podran tractar?

 Qualsevol tema que estigui relacionat amb el món
del manteniment d' ordinadors.

6-  Teniu  planejat  alguna  altra  creació  pel
centre?

 No,  però  fa  poc  vam  anar  a  la  fira  Guiat  de
Granollers per informar a la gent sobre el Cicle que
es fa a l'Institut de Lliçà.
 

Gràcies a aquest bloc d'informació, aprendrem l'ús de
l'ordinador, les seves funcions, com és per dintre, a
muntar-lo i com desmuntar-lo.

Podreu consultar els vostres dubtes a la Intraweb on
estaran  publicats  tots  els  articles,  curiositats  i
informacions sobre aquests tema. A més a més, us
deixem el link on podeu anar directament al bloc per
a consultar-lo i participar-hi, si us ve de gust:

 http://grup10m1fp.blogspot.com.es/2014/01
/desmuntatge.html

http://grup8fp.blogspot.com/es

http://grup10m1fp.blogspot.com.es/2014/01/desmuntatge.html
http://grup10m1fp.blogspot.com.es/2014/01/desmuntatge.html
http://grup8fp.blogspot.com/es

