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ACTIC

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Què és l’ACTIC?
La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació”.
L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves
competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del
certificat son telemàtics.
Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu
que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de
competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o
administració.

Finalitats de l'ACTIC. Les competències digitals.
L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació
de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la
comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius
determinats amb eficàcia i eficiència.
Dins d’aquest marc és lògic, doncs, entendre la competència digital com una
competència bàsica per a la persona, ja que podrà ser útil en diversos contextos i es
posarà en joc per resoldre diferents situacions, ja siguin en l’àmbit professional,
personal o social.
La voluntat és que l’ACTIC esdevingui una acreditació de referència, al igual que ho
són les acreditacions de la junta permanent de català, o el mateix “First Certificate”
d’anglès, tot i que aquest últim no està expedit per un organisme públic, mentre
l’ACTIC si ho està.
Com a trets característics de l’ACTIC, podem esmentar els següents:
Avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes
informàtics concrets (dispositius, programari...).
Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la
informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència,
l’ergonomia, el medi ambient, el respecte als drets i el treball de les altres persones).
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Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no estrictament com a
tecnologies, sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.
Entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals
la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn
canviant.
Com a conclusió, definim “competència digital” com una competència que comporta
l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació per al treball, l’oci i la
comunicació. Una competència que ha de permetre un bon ús de l’ordinador i altres
dispositius per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar
informació, així com per comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través
d’Internet.

Aplicació de l'ACTIC en el Comissionat per a la societat de la informació (CSI).
El Comissionat per a la Societat de la Informació ha ajustat les seves accions
formatives perquè tinguin correspondència amb les competències de nivell 1 de
l'ACTIC, tot plegat amb la finalitat que els participants del cursos rebin una formació
ajustada a les necessitats bàsiques de les TIC per a fer-ne un ús social, particular o
laboral. Però també gràcies a aquestes noves formacions, els alumnes ho tindran més
fàcil per a preparar-se per a l’examen del certificat bàsic.
Esquema sobre el nivell 1 de l'ACTIC aplicat als cursos del Comissionat per a la
Societat de la Informació.
A continuació podreu observar la correspondència entre els diferents cursos del
Comissionat i les diferents competències de l'ACTIC. Tot plegat per poder fer la prova
de nivell 1 i així obtenir el certificat bàsic.
Competències ACTIC de nivell 1:
Competència 1. Cultura participació i civisme digital.
Iniciació a Internet.
Internet Avançat.
Informàtica Preliminar.
Competència 2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
Informàtica Preliminar.
Informàtica Inicial.
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Competència 3. Navegació i comunicació en el món digital.
Iniciació a Internet.
Internet Avançat.
Competència 4. Tractament de la informació escrita.
Informàtica Inicial.
Processador de textos.
Competència 5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en
moviment.
Informàtica Inicial.
Internet Avançat.
Tractament d'imatges.
Competència 6. Tractament de la informació numèrica.
Full de Càlcul.

Per fer la prova ACTIC.
L’avaluació de les diferents competències contingudes en el model ACTIC es realitzarà
mitjançant una prova automatitzada que es farà en el centre col·laborador escollit per
l'aspirant. Per a sol·licitar la prova heu de dirigir-vos al web http://actic.gencat.cat,
haureu d'emplenar un formulari amb les vostres dades personals i entre totes les
opcions que se us presentin especificar a quin centre col·laborador, en quina data i
hora voleu dur a terme l'examen.

Suggeriments pels aspirants a la prova
Tot i que en els cursos del Comissionat per a la Societat de la Informació s'imparteixen
totes les competències de nivell 1, avanç de fer la prova d'aquest nivell de l'ACTIC,
serà necessari fer un mínim de 200 hores de pràctiques individuals fora de les hores
de classe per tal de consolidar totes les competències treballades i presentar-se a la
prova amb més possibilitats d’èxit.

Enllaços relacionats amb l'ACTIC.
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic
http://suportactic.citilab.eu/index.php
http://actic.citilab.eu/
http://www.rubidigital.cat/comissionat/
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CONCEPTE D’EINA COL·LABORATIVA
Evolució d’Internet
Des de la seva creació i posada en funcionament, la xarxa Internet ha anat
evolucionant d'una manera constant, tant en el seu vessant tècnic i funcional com en el
seu vessant social, ja que, amb el pas del temps, ha anat arribant cada cop a més gent
i ha anat fent-se, alhora, una eina més interactiva i col·laborativa.
Quan Internet va començar a popularitzar-se, els seus usuaris només podien realitzar
unes determinades funcions o activitats, com per exemple: consultar informació de
diferents pàgines web, enviar i rebre correus electrònics... i poca cosa més. El fet de
crear una pàgina web no era una tasca fàcil, ja que es necessitaven amplis
coneixements tècnics per poder publicar qualsevol informació en aquest mitjà.

El fet de crear una pàgina web no era una tasca fàcil, ja que es necessitaven amplis
coneixements tècnics
Avui dia aquest aspecte ha canviat força, ja que Internet s’ha convertit en un espai on
cada cop trobem més eines col·laboratives, mitjançant les quals, d'una manera
relativament senzilla i intuïtiva, qualsevol persona pot: publicar el seu espai personal
propi, expressar les seves idees i compartir opinions, editar informació de manera
col·laborativa, i comunicar-se amb altres usuaris en temps real.

Eines col·laboratives: fòrums, xats, blocs i wikis
Les principals eines col·laboratives que trobem a Internet són: els fórums, els xats, els
blocs i els wikis. Veiem en què consisteixen bàsicament:

Pàg. 8

Internet Avançat

Un fòrum de discussió és un espai on els usuaris poden debatre sobre diferents
temes. Les discussions no tenen lloc en temps real i, per poder participar-hi, només cal
registrar-se com a usuari del fòrum que ens interessa.
Un xat és una altra eina de comunicació en línia que permet que els usuaris puguin
conversar. La diferència principal amb un fòrum de discussió és que la comunicació hi
té lloc en temps real.

Conversa activa al fòrum de racocatala.com
Un bloc és una eina que permet a l’usuari crear i dissenyar el seu propi espai, on pot
escriure sobre diferents temes, ja es tracti de qüestions d'interès particular com de
discussions d'interès general. Alhora, altres usuaris poden deixar-hi els seus
comentaris.
I una wiki és un espai col·laboratiu on qualsevol participant registrat pot editar
informació sobre els temes que s'hi mostren, per tal que altres visitants la puguin
consultar. És com una enciclopèdia col·lectiva, feta pels mateixos usuaris.
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Tendències d’ús cada cop més interactives
Com podem veure, tots aquests recursos han fet que Internet esdevingui ara com ara
una eina molt interessant, no només per poder dur a terme activitats relacionades amb
l'oci o el lleure, sinó que, a més, actualment està concebuda com una eina que
possibilita una gran interacció entre els seus usuaris. Així, ofereix la possibilitat de
rebre formació en línia o la de treballar en equip, tot desenvolupant en xarxa i
col·laborativament diferents tasques i projectes amb persones ubicades en qualsevol
indret del món.
Actualment, trobem a Internet diversos portals web que posen a disposició dels usuaris
diferents eines col·laboratives de manera integrada, com és el cas de Google.
El cas de Google
Per una banda, Google ens ofereix, a través de l'eina anomenada Google Docs -que
és similar a una wiki- la possibilitat de compartir informació i editar-la. Per altra banda,
el recurs Google Groups és un fòrum de discussió que permet el debat entre els
usuaris registrats. El xat de què disposa Google ens arriba des del seu servei de
correu Gmail i permet comunicar-nos en directe amb la resta d’usuaris. Per últim,
Google també disposa d’un servei perquè puguem crear el nostre propi bloc, l’espai
Blogger, que ofereix les eines necessàries per dur-ho a terme.

Pàgina de Google en català
Per fer participar a tots aquests recursos que ens ofereix la Web 2.0 sempre haurem
de registrar-nos com a usuaris.
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PRINCIPALS FORMATS DE FITXERS A INTERNET
Formats d’imatge
Hi ha tres formats d’imatge que cal conèixer dins el món d’Internet:
-

JPG
Es fa servir per a les imatges digitals o web que contenen moltes tonalitats,
com per exemple fotografies digitals i imatges amb degradats. La seva qualitat
és molt alta i per tant, pot ocupar molt d’espai dins el nostre disc dur.

-

GIF
És un dels més emprats al web pel baix pes
que té generalment. Pot tenir fins a 256
colors, molts menys que el JPG. La seva
principal característica es que ens permet
crear imatges amb moviment, el que es
coneix com “GIF Animat”
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-

PNG
Amb el temps, PNG substituirà el GIF. Bàsicament podem dir que és un GIF
amb la qualitat d’un JPG.

Formats de so
Els més coneguts són els d’extensió WAV,MIDI i MP3. Els més adequats per les
pàgines web són els MIDI, vigilant que no ocupin massa Kb(Kilobytes), ja que llavors
retarden la descàrrega de la pàgina.
Els quatre tipus més comuns són:

- MP3
Actualment és el format de compressió de so més
estès per Internet. Té una gran qualitat de so. Pot
arribar a ocupar bastant espai. Aquests són el tipus
d’arxiu que escoltaríem en un reproductor MP3.
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-

MIDI
L’avantatge d’aquest format és el
poc espai que ocupa en una
memòria, però te com a gran
inconvenient una mala qualitat
de so.

- WAV
És un format d’àudio digital normalment sense
compressió de dades, desenvolupat i propietat
de Microsoft i IBM, que s’utilitza per a
emmagatzemar àudio en el PC. És el que té
més qualitat de so de tots i pot ser usat per
professionals.

-
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Totalment obert, sense propietari, lliure de patent. Ocupa el mateix que un mp3
i té una mica més de qualitat. També pot reproduir vídeo.
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Formats de vídeo
Existeixen tres formats de gran implantació:
-

AVI
El format AVI permet emmagatzemar simultàniament un flux de dades de vídeo
i diversos fluxos d’àudio. La seva qualitat és bona. Pot ocupar bastant.

-

MPG
Estàndard inicial de compressió
d’àudio i vídeo. Esdevingué la norma
per als CD de vídeo. Ocupa menys
que AVI.

- MOV
Aquest format és un dels que té més qualitat. És típic
trobar-lo en entorns Macintosh. El programa més
típic per visualitzar-ho és el QuickTime.
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REPRODUIR ARXIUS DE VIDEO I SO
Windows Media Player
Introducció
Hi ha una infinitat de programes capaços de reproduir arxius de vídeo i so, nosaltres
veurem el Windows Media Player.
Aquest programa és el típic reproductor de Windows:

Reproduir arxiu de vídeo o so
És molt senzill. Hem d’anar a Menú Arxiu -> Obre:
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Ens sortirà la típica finestra de navegació. Buscarem el nostre arxiu i li donem a Obrir:

La cançó ja s’està reproduint:

Veiem que a la dreta surt el títol de la cançó sota la Reproducció en curs:

A la part inferior esquerra tenim els típics botons per controlar la reproducció:
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NAVEGADOR AVANÇAT
Pàgina d’inici
La pàgina d’inici és la que ens surt primer quan obrim el navegador. Per canviar de
pàgina d’inici i posar la que nosaltres vulguem hem d’anar a:
Menú Eines -> Opcions

Ens sortirà aquesta finestra:
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Al camp pàgina d’inici escriurem l’adreça de la plana que vulguem.

Historial
Automàticament, el navegador va arxivant l’adreça de totes les pàgines web per les
quals hem navegat. Això ho fa per poder saber on hem entrat i per tenir un accés més
ràpid si volem tornar a entrar. És per això que quan escrivim, a vegades ens surt
automàticament l’adreça de pàgines web que ja hem visitat, per tenir un accés més
ràpid.
Si cliclem la fletxa del final de la barra de direccions, ens sortirà l’Historial, el llistat de
webs que ja hem visitat.

Marcadors
Quan ens agrada una pàgina web o quan cada dia hem de visitar la mateixa pàgina,
pot resultar molt cansat haver d’escriure sempre l’adreça, és per això que la podem
guardar en un llistat del navegador per accedir-hi d’una manera més pràctica. Aquesta
llista són les “adreces d’interès”.
Per afegir una pàgina als marcadors, per exemple la de Rubidigital, només hem de
clicar a l’estrella que surt a la dreta de la barra d’adreces quan som a la pàgina.

Un cop hi haguem clicat, ens sortirà la següent finestra. Només hem de posar un nom
de referència i ja la tenim a la llista.
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Per obrir la llista hem de cliclar el menú “Adreces d’interès”:

Cookies
Mentre naveguem, es generen una sèrie d’arxius anomenats cookies. Aquests arxius
guarden petites informacions sobre l’usuari que navega, com per exemple l’idioma que
escull en veure pàgines web, és a dir, només emmagatzema petites preferències.

Neteja de les dades personals
Per netejar totes aquestes dades personals nostres i a més qualsevol altre tipus de
dada posada en un formulari per Internet a més de les contrasenyes, existeix un eina
per fer-ho. Aquesta eina es troba a:
Menú eines -> Neteja de les dades personals

Quan li cliquem surt una finestra amb una llista d’opcions. Seleccionem les que volem
esborrar i acceptem.
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Finestres emergents
Les típiques finestres que s’obren com si res mentre naveguem, es coneixen amb el
nom de finestres emergents o pop-up. Si volem, podem bloquejar aquestes finestres.
Aquesta opció és a:
Menú Eines-> Opcions -> Contingut
Només hem d’activar l’opció “Bloca les finestres emergents” i la majoria de finestres
emergents ja no s’obriran.

De vegades haurem de fer excepcions, sobretot quan baixem informació d’Internet.
Personalitzar el navegador
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Amb l’opció 'Personalitza', a la qual s’accedeix a través del menú 'Visualitza > Barra
d’Eines > Personalitza', o simplement fent clic amb el botó dret del ratolí a la mateixa
barra, podem afegir diverses opcions, com ara la caixeta de cerca a Google, un botó
per obrir directament una pestanya dins d’una mateixa finestra, un botó per imprimir
les pàgines que ens interessen, un botó per accedir directament a l’historial de la
nostra navegació o bé un botó per enviar per correu una adreça que pot interessar a
un amic.

Opcions de personalització barra d'eines de Firefox
Complements
Els complements són petits programes que amplien les capacitats del navegador i hi
afegeixen noves funcionalitats. Solen pesar molt poc i s’integren perfectament a la
finestra de navegació. Si anem al menú 'Eines' i hi escollim l’opció 'Complements', el
mateix Firefox ens en presentarà alguns.
Si volem veure totes les possibilitats que hi ha, haurem de clicar l’enllaç ‘Navega per
tots els complements’ que apareix a la mateixa finestra. Això farà que se’ns obri una
nova pestanya al navegador amb un cercador que ens permetrà buscar el complement
que més ens interessi o bé navegar per les diferents categories de programes: des de
diccionaris com l’anglès o el Català-Valencià, traductors o conversors de moneda i
mesures fins a aplicacions per veure fotografies en 3D. També podem accedir a
programes per escoltar música.
Internet Explorer, al seu torn, inclou també una galeria de complements a la qual
s’accedeix des del menú 'Eines'. S’hi troben, per exemple, un programa per incorporar
directament els favorits a Del.icio.us (un servei per compartir adreces d’interès amb
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altres usuaris d’Internet) i una barra per accedir directament als serveis de la comunitat
MSN.

Finestra de complements del Firefox

FEM XARXA
Introducció
Sota el títol Fem Xarxa s’agrupen un conjunt de serveis digitals adreçats als ciutadans
i ciutadanes de Rubí.
Correu ciutadà
En aquest servei, el Comissionat per a la Societat de la
Informació de l’Ajuntament de Rubí ofereix als ciutadans i
les ciutadanes de Rubí una adreça de correu electrònic
gratuïta de 100 MB. Les adreces tenen la forma:
nomusuari@rubidigital.cat
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Podem gestionar el correu directament amb un navegador web (webmail) o bé
configurar-lo per a poder-lo gestionar usant un programa de gestió de correu com el
Thunderbird (podem veure com utilitzar el Thunderbird al manual Iniciació al
programari lliure a www.rubidigital.cat/media/upload/cap_3.pdf) o l’Outlook.
Blocs
Els Blocs de Rubidigital són pàgines web personals que, amb una interfície d’ús
extraordinàriament simple, permeten als ciutadans i les ciutadanes de Rubí recopilar i
compartir textos, fotografies i comentaris sobre l’actualitat o tot allò que ens sembli
interessant.
Àlbum de fotos
L’Àlbum de fotos de Rubidigital ens permet
guardar i ordenar les nostres fotografies en
diferents àlbums personalitzats. Al peu de cada
fotografia podem afegir-hi comentaris, fet que
ens permet tenir un petit diari fotogràfic per a
compartir amb tota la xarxa de Rubidigital, o si
ho preferim, només per als nostres ulls.

Classificats
Els Classificats de Rubidigital són els anuncis dels ciutadans i les ciutadanes de Rubí.
Qualsevol cosa que vulguem vendre o comprar, o si volem anunciar-nos perquè
busquem feina podem utilitzar aquesta eina de classificats, on a partir de les
categories més comunes, com ara, habitatge, motor, serveis domèstics... podrem fer la
cerca del nostre anunci a partir de les categories proposades.
10 SMS gratuïts
Si som usuaris del correu ciutadà @rubidigital.cat tenim a la
nostra disposició un servei gratuït afegit que consisteix en la
possibilitat d’enviar 10 missatges de text a mòbils cada mes.
Podem gaudir també d’aquest servei si estem subscrits en
alguna de les llistes d’informació municipal del servei gratuït
Rubí al teu mòbil.
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Espai en disc
L’Espai en disc és una eina de gran utilitat per a tots els usuaris i les usuàries de
Rubidigital, ja que ens permetrà gestionar els nostres documents i arxius encara que
no ens trobem davant del nostre ordinador. Així, amb aquesta eina podem, per
exemple, descarregar les fotografies de la nostra càmera digital o treballar en els
nostres documents connectant-nos a Internet des de qualsevol racó del món.

Com accedir als serveis de Rubidigital i Fem Xarxa
Per tal d’accedir als diferents serveis de Rubidigital, només cal escriure l’adreça:
http://www.rubidigital.cat
Podem accedir als diferents serveis tant a través dels enllaços que trobarem a les
pestanyes superiors, que ens duran a una plana amb una explicació del servei i de
com donar-se d’alta, com directament des dels accessos que trobarem al menú de
l’esquerra.
Un cop dins de Fem Xarxa (http://femxarxa.rubidigital.cat) podem consultar tots els
blocs, àlbums i classificats publicats com a visitants, o bé podem entrar com a usuaris
registrats a editar els nostres propis continguts, per a la qual cosa cal que hi estiguem
donats d’alta com a usuaris.
Al costat dret de la pantalla i sota la capçalera de la pàgina, sota el títol Accés de
l’autor, introduirem el nostre nom d’usuari i la contrasenya per tal d’accedir als serveis.
A la part superior, a l’esquerra, tenim un accés a la versió en castellà de Fem Xarxa.

Correu Ciutadà
Probablement el correu electrònic és l’aplicació més popular d’Internet després dels
navegadors.
La rapidesa i flexibilitat del correu electrònic fa que puguem transmetre d’una punta a
l’altra del món tota mena de documents: textos, imatges, vídeos, fitxers de so... Dins
dels serveis Fem Xarxa, el Comissionat per a la Societat de la Informació posa a la
nostra disposició una adreça de correu electrònic i un servei de correu web gratuïts.
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Alta del correu
Després d’haver seleccionat la pestanya corresponent a la pàgina principal de
Rubidigital, passarem a la pàgina del Correu ciutadà.

Per tal de donar-nos d’alta del servei, farem clic a l’enllaç “Voleu donar-vos d’alta?”
situat a sota de la foto d’un sobre, al costat dret.

Emplenem el formulari amb les nostres dades i a la part inferior seleccionem els
serveis digitals que ens interessin; per exemple, Correu ciutadà i Blocs. L’espai en
disc el tindrem automàticament si demanem el bloc, els àlbums o els classificats
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perquè hi està vinculat, ja que en l’espai es guardaran les imatges que utilitzem als
altres serveis.

Al cap de 24h, o 48h si hem fet la petició d’alta en cap de setmana o festiu, ja estarem
en disposició d’utilitzar el nostre compte de correu ciutadà i els serveis que haguem
seleccionat.
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Utilització del correu ciutadà
Per a utilitzar ara el nostre flamant compte de correu des de qualsevol ordinador
connectat a Internet mitjançant un navegador, només caldrà que anem a la pàgina del
correu ciutadà (http://www.rubidigital.cat/rubidigital.html) i que hi introduïm el nostre
nom d’usuari i la contrasenya.
Per defecte se’ns obrirà la bústia d’entrada.

Si l’utilitzem per primera vegada, ens hi espera un correu electrònic de benvinguda del
Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí.
Immediatament a sota de la capçalera Correu Ciutadà, just a sota centrat tenim un
cercador per a les diferents possibilitats que trobem, i al costat dret l’enllaç
Desconnectar-se per a sortir de la sessió. I a sota hi ha un menú d’accions: Correu,
llibreta d’adreces, calendari, tasques, documents, maletí, i preferències.
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En la columna de l’esquerra trobem tots els menús principals per navegar pel correu
electrònic.
A l’apartat de Carpetes trobem:
Safata d’entrada: Aquí rebem tots el missatges que ens
envien i no són correu brossa.
Xats: Aquí trobarem un historial de totes les converses de
xat que hem tingut.
Enviat: En aquesta pantalla apareixeran tots els missatges
que hem enviat als nostres contactes.
Esborrany: Quan redactem un missatge i no el volem enviar
al moment, el podem desar a esborranys.
Correu brossa: Tots els missatges de publicitat massiva es
col·locaran en aquest vincle. Aquest correu es coneix amb el
nom d’Spam.
Paperera: Els missatges eliminats van a parar a la paperera.
Quarantines: Tots els missatges que són susceptibles de
contenir un virus, es col·locaran en aquest vincle.
A l’apartat de Cerques:
Podem desar les cerques realitzades anteriorment i les que repetim molt sovint.
A l’apartat d’Etiquetes:
Podem preconfigurar etiquetes per tal de classificar els missatges.
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Llibreta d’adreces
Fent clic en aquesta opció del menú d’accions principal, podrem afegir adreces a la
nostra llibreta d’adreces personal. També tenim l’opció d’importar o exportar adreces
en format de fitxer CSV (valors separats per coma), però això ho veurem a l’apartat de
preferències.

Per afegir una adreça hem de fer clic a Nou i emplenar els següents camps:

-

First Last: El nom i primer cognom de la persona de contacte.

-

Email: Correu electrònic de la persona de contacte. A la dreta podem veure un
símbol de més de color verd.
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-

IM: Aquí col·locarem les adreces de xat de les persones. Hi ha companyies con
gmail, hotmail o rubidigital que a més d’oferir el servei d’enviar i rebre correus
també permeten fer missatgeria instantània amb el contacte.

-

Adreça: Tenim la possibilitat d’anotar l’adreça física de la persona.

-

URL: Si el contacte que vas a introduir té una pàgina web o blog, des de
aquesta opció podrem enregistrar la seva adreça web.

-

Altres: En aquesta opció podrem introduir la data de l’aniversari del contacte.

-

Notes: L’opció notes ens permet inserir algun comentari referent al contacte.

Un cop hem emplenat els diferent camps, fem clic al botó “Desar” a la part superior,
just a sota de correu.
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Fet això ens apareixerà el contacte afegit. Aquest contacte el podem editar o anul·la
quan vulguem, seleccionant-lo i fent clic al botó corresponent.

*Les persones que ja havien afegit contactes amb l’anterior aplicatiu del correu ciutadà
els hauran de revisar i comprovar que l’adreça electrònica apareix en el primer camp
d’Email i no en el segon. Si succeeix això, s’haurà de col·locar l’adreça electrònica en
el primer camp.
Al costat esquerre de cada missatge hi ha un quadret de selecció (1). Un cop
seleccionat un missatge o un conjunt de missatges, podem usar els botons que hi ha a
la capçalera per a moure’ls, reenviar-los, marcar-los com a llegits o no llegits o
eliminar-los.
Missatge nou
Visualitzar el missatge
Eliminar el missatge
Moure el missatge
Imprimir el missatge
Respon el missatge
Respon a tots els destinataris
Reenviar el missatge
Marcar com a correu brossa
Etiquetar el missatge.
Missatge en finestra externa
Visualització de l’entorn

1

Els missatges eliminats van a parar a la paperera. Si volem eliminar-los definitivament,
haurem d’anar a la paperera, seleccionar-los tots i fer clic a Eliminar. A la carpeta
Correu brossa aniran directament els missatges que el gestor identifiqui com a tals
(Spam). Nosaltres els podem anar revisant i veure quins volem conservar i quins
esborrem.
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Nou
Aquesta opció ens permet redactar un missatge i enviar-li a l’adreça electrònica d’un
amic.

A sota apareixen els camps típics:
A. El destinatari del correu electrònic. Si fem clic a sobre del botó A, apareixerà una
finestra amb totes les adreces que tenim a contactes.
Cc. Si volem enviar un missatge a més d’una persona, col·locarem les diferents
adreces en aquest apartat. Si fem clic a sobre de Cc apareixerà també la finestra de
contactes.
A la dreta del Cc apareix BCC (Còpia oculta). Si fem clic a sobre d’aquest botó,
apareixerà el camp d’incloure còpia oculta. El seu funcionament és exactament igual
als dos anteriors. BCC ens servirà per enviar correus electrònics, sense que es vegi
els diferents destinataris d’aquest camp.
Assumpte. En aquest camp escriurem el motiu del missatge. Es important emplenar-lo
per poder identificar el missatge des de la safata d’entrada, sense necessitat d’obrirlo. A la dreta d’assumpte hi ha el botó Prioritat. Podem establir una alerta visual si el
missatge és molt urgent. En la safata d’entrada podem observa la icona d’un signe
d’exclamació vermell que ens indica la prioritat.
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A la mateixa alçada del botó Nou tenim:

-

Envia. Aquest botó ens permetrà enviar el missatge als destinataris. Un cop
redactat el missatge farem clic a enviar per tal de finalitzar l’operació.
- Anul·la. Elimina el missatge sense desar-lo.
- Desar l’esborrany. Com el seu nom indica, desa un esborrany del missatge que
estem redactant.
- Afegeix un adjunt. Fer afegir qualsevol arxiu i enviar-lo juntament amb el
correu.
- Corrector ortogràfic. Fa una verificació ortogràfica del text.
- Opcions. L’opció sol·licitar acusament de recepció ens permet rebre un
missatge quan el destinatari l’obri.
Per enviar un missatge, fem clic a nou:
1. Emplenem els camps A o CC o BCC. Recorda que fent clic en aquest botons
apareix la finestra d’adreces.
2. Emplenem l’assumpte amb una frase que identifiqui el missatge.
3. Escrivim el missatge.
4. Adjuntem un arxiu al missatge si cal.
5. Fem clic a l’opció Enviar.

5
1
2
3
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Tanca la sessió
Sempre que acabem d’utilitzar el correu electrònic
ens haurem de desconnectar. Per fer-ho tenim al
costat dret l’enllaç Tanca sessió per a sortir de la
sessió.

Calendari
Ens obre una finestra amb el nostre calendari. Podem afegir totes les tasques i cites
que tinguem, a més podrem configurar-hi alertes.

Nova cita:
Fem clic a Nou per introduir una cita.
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En obrir una nova cita trobem just a sota un menú amb les diferents possibilitats de
configuració, anem a explicar-les:

Detalls de cita:
Detalls:
- Assumpte: Títol de la cita.
- Localització: Lloc de la cita.
- Mostra com a: Podem escollir entre diferents disponibilitats perquè altres
-

visualitzin el nostre estat.
Marca com a: Podem mostrar el caràcter de la cita, si tothom pot conèixer la
cita o en canvi és privada.

Hora:
Podem marcar una temporalització de la cita, marcar dia i horari, i si es repeteix
aquesta cita durant diversos dies.
Assistents:
Podem escriure als diferents participants de la reunió.
A les següents pestanyes trobem aquestes opcions amb més possibilitats de
configuració.

Les opcions que tenim després de redactar la cita són:
- Desa: Guardar la cita.
- Anul·la: Eliminar la cita.
-

Imprimeix: Imprimir la cita.
Afegeix adjunt: Ens permet inserir en la cita algun document o imatge.
Corrector ortogràfic: Corregir les faltes d’ortografia.

A més del botó de nou a la dreta tenim les següent opcions:
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Actualitza: Torna a carregar el calendari.
Esborra: Elimina la cita seleccionada.
Moure: Mou els elements seleccionats a un altre lloc.
Imprimeix: Imprimir el calendari.
Etiquetes: Mitjançant les etiquetes podrem crear diferents calendaris, el personal, el
laboral, ...
Mostra: Visualitzar el calendari per dies, setmanes, mesos, ...
Avui: Mostrar les cites del dia.

Tasques:
Ens permet afegir petites notes amb una definició de la tasca a realitzar.

Si fem clic a nou, podrem introduir tasques i ens trobarem els següents menús:
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Detalls:
- Assumpte: Motiu de la tasca.
- Localització: On té lloc aquesta tasca.
Progrés:
Podrem establir un control de l’evolució de la tasca, quin dia va començar, quin dia té
previst finalitzar i un progrés en tant per cent.
Un cop redactada la tasca podem:
-

Desa: Guardar la cita.
Anul·la: Eliminar la cita.
Imprimeix: Imprimir la cita.
Afegeix adjunt: Ens permetrà inserir en la cita algun document o imatge.
Corrector ortogràfic: Corregir les faltes d’ortografia.

A més de l’opció de nou trobem:

-

Edita: Editar una tasca ja desada.
Esborra: eliminar una tasca, ja realitzada i que ja no ens interessa.
Moure: canviar de lloc la tasca.
Imprimeix: imprimir la tasca.
Etiqueta: Agrupar les diferents tasques en grups com personal, laboral, ...
Mostra: Podrem visualitzar les diferents tasques segons el seu estat.

Documents:
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A la pestanya documents trobem una aplicació virtual que ens permet redactar un
document d’escriptura.
En aquest trobem les opcions més comunes dels editors de textos.

Maletí:

A l’opció de maletí trobem diferents possibilitats:
- Carrega fitxer: Permet guardar un arxiu en l’espai virtual i descarregar-lo des de
qualsevol ordinador.
- Esborra: Eliminem l’arxiu de l’espai virtual.
- Moure: Podem moure l’arxiu en un altre lloc.
- Etiquetes: Podem etiquetar els arxius en diferents grups.
- Mostra: Diferents maneres de visualitzar els arxius.
- Nou documents: Podem redactar un document escrit amb un editor de text
virtual.
- Nou full de càlcul: Podem elaborar un documents de càlcul amb aquest editor
virtual.
- Nova presentació: Podem compondre una presentació de diapositives amb
aquest editor de presentacions virtual.
Preferències:
Mitjançant les preferències podrem configurar totes les opcions del correu electrònic.
Si observem la part esquerra, un cop hem fet clic a l’opció de preferències, ens
apareixen les diferents possibilitats abans explicades.
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D’aquesta manera, fent clic sobre aquestes possibilitats podrem configurar diferents
aspectes del nostre correu electrònic.

Blocs
Introducció
La immensa popularitat dels blocs ha deixat obsolet el clàssic trio ‘plantar un arbre,
tenir un fill i escriure un llibre’. Sens dubte, els blocs han substituït els llibres com a
mitjà d’expressió artística escrita, amb la llibertat que suposa no haver de dependre de
ningú per publicar els nostres textos. Tan important com disposar d’una adreça de
correu electrònic que ens identifiqui en la xarxa, ho pot ser tenir un bloc personal on
plasmar les nostres aficions, inquietuds i records, i el que és més important: compartirho amb tothom.
Els serveis gratuïts de Fem Xarxa ens proporcionen una forma senzilla d’entrar en
aquest fascinant món. Mitjançant unes poques accions podrem crear-nos el nostre
propi bloc, i disposar de les facilitats habituals d’aquests sistemes, com l’organització
de les entrades en categories, l’adjunció de fitxers descarregables i la navegació per
les entrades mitjançant un calendari.
Per poder modificar el nostre bloc, cal que entrem a la pàgina de Fem Xarxa
(http://femxarxa.rubidigital.cat/) i hi introduïm el nostre nom d’usuari i contrasenya. Una
vegada ens haguem autenticat, al menú de la dreta podrem seleccionar les accions
relacionades amb els blocs, agrupades sota el títol El meu bloc.
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Personalització del bloc
Abans de començar a donar veu a totes les nostres idees, cal que configurem
l’aspecte del bloc. Mitjançant l’enllaç “Preferències generals” accedirem a les
configuracions disponibles:

-

Nom del bloc. El nom amb el qual ens donarem a conèixer al món. És
important que sigui breu però a la vegada deixi ben clara l’orientació temàtica
del nostre bloc.

-

Subtítol del bloc. Una descripció més extensa i personal de la finalitat del
nostre bloc.
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-

Temàtica. Mitjançant aquesta llista desplegable, podem seleccionar la temàtica
més propera al nostre bloc, com ara Esports, Entitats o Personal. D’aquesta
manera, els internautes poden cercar blocs en funció dels seus gustos
personals.

-

Modalitat. Habitualment voldrem que el nostre bloc sigui públic, per tal que
tothom pugui llegir-lo. Tanmateix, si escollim l’opció Privat, el nostre bloc
romandrà ocult i només nosaltres podrem veure el seu contingut.

-

Comentaris. Si volem rebre les opinions d’altres persones haurem de
seleccionar Se n’accepten. Tanmateix, si els consideréssim innecessaris
podem desactivar-los.

Més avall trobem les Plantilles. Disposem de tres aspectes diferents per al nostre bloc,
taronja (predeterminat), porpra o combinat.

Redacció d’articles
Per afegir noves entrades al bloc, fem servir l’enllaç Escriure al meu bloc del menú de
la dreta.
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Si tenim experiència amb processadors de textos no trobarem cap dificultat a crear
articles per al nostre bloc, atès que es farà servir una interfície web semblant però més
limitada. Una entrada o post ha de tenir els següents camps:
- Títol. La capçalera del nostre article. Mirem de cridar l’atenció dels lectors!

-

Entradeta. Un breu resum del contingut del nostre text, per exemple un dels
paràgrafs més interessants.

-

Text. En aquesta àrea escriurem el contingut de les nostres entrades, i podrem
donar-li format com en un processador de textos: fent cursives o negretes,
establint els colors de primer pla i de fons o ajustant l’alineament dels
paràgrafs. D’altres funcionalitats més avançades inclouen inserir taules i
enllaços a d’altres llocs web. Però, sens dubte, el més útil serà el corrector
ortogràfic, que permet corregir els nostres textos des de la pròpia interfície del
navegador.

-

Categoria. Mitjançant aquesta llista desplegable seleccionarem la categoria a la
qual pertany la nostra entrada, d’entre totes les que vam crear des del menú
Editar categories d’articles.
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-

Quan va passar? Els camps Dècada i
Període permeten establir en quin
moment va succeir el que expliquem
a l’entrada. Això permet als lectors
cercar esdeveniments segons una
dècada (p.e. 1980) o en un moment
de la nostra vida (p.e. Adolescència).
Aquesta classificació ens ha de permetre elaborar una memòria viva de la
nostra ciutat escrita i documentada pels propis rubinencs i rubinenques.
-

Imatge. Si volem il·lustrar el nostre text amb
una imatge, només cal que trobem una foto o
creem un dibuix -de menys de 500 Kb-, i fent
clic en el botó Navega, seleccionem el camí
dins el nostre ordinador on es troba el fitxer.
Per esborrar una imatge afegida anteriorment, només cal que marquem la
casella Esborra la imatge per defecte d’aquesta entrada.

-

Fitxers afegits. De la mateixa manera que adjuntem fitxers en un missatge de
correu electrònic, les entrades del nostre bloc poden contenir fitxers que
d’altres usuaris es podran descarregar. La mida màxima dels fitxers és 1024
Kb.

A mesura que anem editant la nostra entrada, podem veure quin aspecte fa mitjançant
el botó Previsualitzar, situat al peu de la pàgina. Una vegada n’estem satisfets, la
farem aparèixer a la pàgina principal fent clic al botó Publicar. Sovint haurem de deixar
un text a mitges i voldrem completar-lo després. En aquest cas només cal que ens
desplacem fins al final de la pàgina i fem clic al botó Desar esborrany.
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Més endavant, podrem recuperar-lo mitjançant l’enllaç Editar esborranys al menú de la
dreta. En fer-hi clic, es mostrarà una llista amb els esborranys per publicar:

Enllaços externs
Segur que coneixem un munt de llocs a la xarxa que poden resultar interessants per
als nostres lectors, des de webs de temàtica semblant al nostre bloc fins a pàgines
d’interès general, com ara la Viquipèdia, l’enciclopèdia en línia en català. De la mateixa
manera que al navegador disposem d’adreces d’interès, en el nostre bloc podem afegir
enllaços mitjançant la pàgina Editar directori d’enllaços.

Abans de res, hem de crear almenys una categoria sota la qual afegirem els enllaços.
Això ho farem mitjançant la pàgina que es carrega amb Afegir una categoria
d’enllaços. Posarem un nom a la categoria i clicarem el botó Desar:
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Després, anirem afegint-los un per un amb Afegir un enllaç, que ens mostrarà el
següent formulari.

Estadístiques de visites
Finalment, si volem conèixer com n’és de popular el nostre bloc, només cal que fem
una ullada a les estadístiques mitjançant l’enllaç Estadístiques al menú de la dreta. En
aquesta pàgina podem consultar quantes visites s’han produït des de la data de
creació o durant el mes, així com les entrades més populars de tots els temps.
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Navegació pel bloc
Ara que estem satisfets amb l’aspecte i els continguts del
nostre bloc, és hora de donar-lo a conèixer a tot el món.
Si fem clic a l’enllaç Veure el meu bloc del menú El meu
bloc s’obrirà la pàgina principal, on veurem les nostres
entrades (abreujades, només el titular i l’entradeta), el
directori d’enllaços, etc.
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L’adreça del nostre bloc serà www.femxarxa.rubidigital.cat/nomusuari i podem enviarla als nostres amics i coneguts perquè estiguin al dia dels nostres pensaments,
sempre i que l’haguem configurat com a bloc públic; en cas contrari, només nosaltres
tindrem permís per a llegir-lo.
A sota de cada entrada hi ha tres enllaços:

-

Editar aquesta entrada. Ens permet fer canvis després d’haver-la publicat.

-

Afegir-hi un comentari. Els nostres lectors poden fer-nos arribar la seva opinió.
Cal haver habilitat prèviament els comentaris per al nostre bloc.

-

Vull llegir la resta de l’article. Mostra el contingut complet de l’article.

Finalment, a sota del títol de cada entrada hi ha un enllaç anomenat Esborrar, amb el
qual eliminarem aquesta entrada del bloc.

Si encara no esteu convençuts de tenir un bloc propi, només cal que feu una ullada a
http://femxarxa.rubidigital.cat/bloc on podeu trobar els dels vostres veïns i veïnes,
agrupats per temes, edats, popularitat...
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Àlbum de Fotos
Introducció
El web és el millor lloc per compartir amb tothom les nostres aficions. Per als amants
de la fotografia i de l’art digital, els àlbums en línia ens permeten mostrar les nostres
creacions d’una manera senzilla.
També resulten de gran utilitat per organitzar la nostra col·lecció de fotografies
antigues, o per recordar les bones estones que vam passar en aquell viatge durant les
darreres vacances.
Per entrar en aquest servei, només cal que ens identifiquem amb el nostre nom
d’usuari i contrasenya al web http://femxarxa.rubidigital.cat; el menú Àlbum de fotos
ens apareixerà al cantó dret de la pantalla.
Creació d’un àlbum
Per començar, només hem de fer clic a l’enllaç Crear nou àlbum sota el menú Àlbum
de fotos. Se’ns presentarà un auxiliar web amb el qual podrem seguir les etapes de
configuració d’un àlbum, en tres senzills passos:

-
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Descripció de la galeria. Els camps de la pàgina Descripció de la galeria
permeten establir-ne el títol, una descripció breu, a quina època de la nostra
vida pertanyen les imatges i la temàtica de la galeria. Això permet
classificar les galeries de tots els usuaris i les usuàries segons època i
temàtica. Quan haguem introduït els valors, farem clic a Continua.
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-

Selecció de fotografies. En aquest pas afegim un primer grup d’imatges,
que més endavant podrem incrementar. Podem seleccionar imatges que es
troben al disc dur del nostre ordinador, o que hem afegit anteriorment al
nostre espai en disc:

Sota la secció Opció 1: pujar una nova fotografia, trobem els camps que ens permeten
seleccionar fotografies que es troben actualment al nostre ordinador. Si fem clic en el
botó Navega, s’obrirà un diàleg de selecció de fitxers amb el qual podrem seleccionar
la imatge a pujar.
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Mitjançant el camp Títol li assignarem un nom, i a Descripció, una breu explicació, per
exemple la data i el lloc on vam fer la foto.
Finalment, fem clic a Pujar imatge, i se’ns presentarà de nou la pàgina Selecció de
fotografies, per continuar afegint-hi imatges.
Sota la secció Opció 2: Seleccionar fotografia/es del teu espai en disc, Aquesta és una
àrea del servidor reservada perquè hi desem tot tipus de fitxers; en aquest manual
trobarem una completa explicació sobre l’espai en disc.
-
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Configuració de la galeria. Només ens queda seleccionar un parell d’aspectes
més:
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Slideshow: les persones que visitin la nostra galeria poden escollir entre veure les
nostres fotos d’una en una com en una sessió de diapositives. El camp Slideshow
permet seleccionar el temps d’exposició de cada fotografia.

Està publicat? Si volem que la galeria sigui pública i accessible a tothom, o només per
als nostres ulls

Trieu imatge de portada: Hem de seleccionar quina imatge de les que hem pujat
representarà el nostre àlbum fent de portada.

Modificació d’un àlbum
Una vegada haguem creat un àlbum, podem afegir-hi o suprimir-hi imatges mitjançant
l’enllaç Administrar al menú Àlbum de fotos.

Fent-hi clic, obtindrem una llista de tots els nostres àlbums. Sota la columna Accions
trobem dues icones, Editar i Suprimir:
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En prémer Editar, accedirem de nou a l’auxiliar per a la creació de galeries, des d’on
podrem modificar-ne les dades (nom, descripció, etc.) i les imatges que en formen
part.
Finalment, si fem clic a Suprimir eliminarem la nostra galeria.

Espai en disc
Introducció
Tots els fitxers i imatges que fem servir al bloc i en l’àlbum de fotos s’emmagatzemen
en una mateixa àrea del servidor, anomenada Espai en disc. Fem Xarxa ens
proporciona 100 MB d’espai gratuït per poder allotjar-hi una gran quantitat de fitxers,
que podrem gestionar mitjançant una senzilla interfície web. Aquest servei, amb un
aspecte semblant a un navegador de fitxers convencional, ens permet realitzar una
gestió eficient dels recursos de disc en el servidor remot.
Ja sigui per pujar continguts emprats en el nostre bloc, fotos de l’àlbum o simplement
per fer disponible un document a la web, aquest espai de disc ens resultarà un dels
serveis més pràctics, però també requerirà una administració acurada.
Per entrar en aquest servei, només cal que ens
identifiquem amb el nostre nom d’usuari i contrasenya
al web http://femxarxa.rubidigital.cat el menú Espai en
disc ens apareixerà al cantó dret de la pantalla.

Creació de carpetes
Per començar, crearem algunes carpetes on allotjarem els nostres fitxers. El nostre
espai de disc ens permet separar els continguts en carpetes, de la mateixa manera
que ho fem en el nostre disc dur.
Accedirem a la pàgina de creació de carpetes clicant l’enllaç Crear carpeta, en el menú
de la dreta.
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Només ens caldrà introduir-hi un nom i establir-ne la visibilitat, pública o privada.

Dins del nostre espai en disc tenim un àrea pública, els continguts de la qual seran
accessibles a d’altres usuaris, i una àrea privada, on només podrem accedir nosaltres.
A l’àrea pública trobarem les carpetes de fitxers i imatges corresponents a blocs,
àlbums i classificats (creades automàticament en fer l’alta dels serveis corresponents) i
carpetes que creem nosaltres mateixos per a compartir fitxers i imatges.

Afegir fitxers al nostre espai
Ara podem pujar els nostres fitxers al servidor. Això ho farem ben fàcilment mitjançant
el menú Afegir recurs, que es troba al menú lateral.
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-

En primer lloc, seleccionem el fitxer a pujar mitjançant el botó Navega. Això
obrirà una finestra de selecció de fitxers des d’on seleccionarem un fitxer del
nostre ordinador.

-

El camp Títol del fitxer ens permet canviar el nom que tindrà el recurs quan es
desi en el servidor, i amb Descripció podem introduir una frase breu quant al
contingut del fitxer. Ambdós camps són opcionals.

-

Finalment, seleccionem la carpeta destí mitjançant el menú desplegable
Carpeta.

En clicar Desar, es començarà a pujar el fitxer al nostre espai al servidor. Depenent de
la velocitat de la nostra connexió i de la mida de la imatge, pot arribar a trigar uns
minuts. Si s’ha pujat correctament, se’ns presentarà la pàgina d’Administració de
l’espai.
Administració de l’espai
L’administrador de l’espai, accessible fent clic a l’enllaç Administrar en el menú Espai
en disc, ens mostra una agradable interfície web des d’on realitzar les accions més
comunes amb els fitxers que hi hem pujat, de forma semblant al navegador de fitxers
del nostre sistema operatiu.
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-

A la part superior veiem dues pestanyes: Públic i Privat. Segons quina
pestanya tinguem seleccionada, es visualitzarà un dels dos conjunts de
carpetes. En el nostre cas disposem de dues carpetes públiques, Bloc i
Classificat, que se’ns hauran generat automàticament en donar-nos d’alta de
cada servei.

-

Per visualitzar els fitxers d’una carpeta, només hem de fer-hi clic damunt del
nom. Un cas especial és Totes, que mostra el contingut de totes les carpetes
de la pestanya actual. Des d’aquí també podem crear carpetes i afegir nous
recursos, com hem fet anteriorment. Quan tinguem molts fitxers, resultarà molt
útil poder-ne fer cerques mitjançant el nom o la data de creació. Això ho podem
fer introduint els valors adequats als camps Paraula i Data. En fer clic a Cercar,
es visualitzaran només aquells fitxers que compleixen aquests requeriments.

-

En la visualització de fitxers trobem la columna Accions, que ens permet
realitzar-hi les accions més habituals.
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-

Editar: ens permet modificar la descripció i el nom del fitxer i ens mostra la
URL d’on està ubicat. Podem donar aquesta adreça URL a qui vulguem
perquè pugui accedir en aquell arxiu.

-

Previsualitzar: obre una nova finestra del navegador per mostrar el fitxer.

-

Descarregar: copia el fitxer al disc dur del nostre ordinador.

-

Esborrar: suprimeix el fitxer de l’espai de disc remot.
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Per últim, l’administrador ens permet moure o copiar fitxers entre carpetes. Només cal
que marquem la casella de l’esquerra per a les imatges a moure, seleccionem una
carpeta de la llista desplegable Carpeta de destí i fem clic a la icona de copiar o de
moure. Aquesta acció només es pot fer entre carpetes que tinguin la mateixa visibilitat,
pública o privada.

Classificats
Introducció
Dins dels serveis del Fem Xarxa, els Classificats són el servei equivalent a un taulell
d’anuncis virtual. Són petits anuncis classificats per categories: Habitatge i locals,
Informàtica, Motor, Temps de lleure, Imatge i so, Mobles i electrodomèstics, Serveis i
Varis. Si només volem consultar els anuncis que hi ha penjats, farem clic sobre l’enllaç
Classificats que hi ha a dalt de tot de la capçalera.
Seguidament, accedirem a la pàgina d’anuncis classificats. Podem cercar els anuncis
usant el cercador o bé fent clic en un dels enllaços de les categories.
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Anem a posar un exemple. Fem clic a la categoria Serveis. Veurem la pantalla
següent, on es llistaran tots els anuncis disponibles en aquella categoria.

Ara anem a veure l’anunci. Fem clic sobre l’enllaç administrativa contable. Veurem les
dades de contacte de l’usuari que ha inserit l’anunci i informació més detallada.
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xxxxxxx@rubidigital.cat
xxxxxxxx

Creació d’un anunci classificat
Anirem a l’apartat Classificats del menú de la dreta.

Tenim dues opcions disponibles:
-

Administrar, permet gestionar els anuncis que hem creat prèviament.
Afegir classificat, permet crear un nou anunci classificat.

Així doncs, fem clic a l’enllaç Afegir classificat i anem a crear el nostre primer anunci
classificat. Després de clicar-hi, veurem la pantalla següent.
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A continuació omplirem un a un els camps de l’anunci. Suposem que volem vendre un
telèfon mòbil multimèdia. Omplirem els camps com segueix a continuació:

Donem un cop d’ull a tots els camps i sembla que tot està correcte. Si no fos el cas,
modificaríem la informació corresponent. Des d’aquí podem triar, entre les imatges que
hem inserit, una de principal.
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Com que volem adjuntar algunes fotos del telèfon, farem clic al botó de selecció a la
dreta d’Adjuntar imatges. Aleshores s’obrirà un nou camp i podrem navegar per les
carpetes per a buscar el fitxer d’imatge que volem adjuntar.
Anirem introduint les imatges una per una, cada cop que cliquem a Adjuntar imatge
obrirem un nou quadre per a inserir imatges.

Un cop tinguem seleccionades les imatges que desitgem fem Desar. I veurem la
pantalla següent. A sota d’Accions hi ha dues icones. La primera (grisa) és per a editar
el classificat i la segona (vermella) per a eliminar-lo. Anem a editar el nostre anunci.

Ara anem a veure com es veu el nostre anunci. Clicarem l’opció Classificats al menú
de la capçalera de la pàgina web i seguidament la categoria Imatge i so.

Veurem la pantalla següent.

Seleccionarem el títol del nostre anunci. I veurem aquesta pantalla. Per últim anem a
veure amb més detall una de les fotografies.
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Farem clic sobre la fotografia del telèfon NEO 1973 i veurem la mida real de la
fotografia.

Configuració personal
Introducció
El menú Les meves dades de la categoria Configuració
ens permet personalitzar certs aspectes relacionats amb
els nostres serveis, com ara la contrasenya personal, una
imatge a mostrar en el nostre bloc o la nostra adreça de
correu pública.
Podem establir la nostra informació personal mitjançant la pàgina Les meves dades.
Aquesta pàgina té els següents camps:
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-

Nom. El nostre nom i cognoms (no podem canviar el nostre nom d’usuari).

-

Contrasenya. Podem canviar aquí la contrasenya amb la qual accedim a l’àrea
d’administració dels serveis de Fem Xarxa dels quals fem ús.

-

Correu electrònic. Una adreça de correu personal, que els lectors podran fer
servir per adreçar-se a nosaltres. Pot ser l’adreça de correu de @rubidigital.cat
o una altra que fem servir habitualment. Aquesta i altra informació personal
podem fer-la pública per a altres usuaris, que hi accediran clicant sobre el
nostre nom d’usuari, al damunt de cada entrada del nostre bloc.

-

Població. La ciutat on residim.

-

Mostrar correu electrònic? Si volem mostrar al bloc la nostra adreça de correu
pública.
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-

Biografia. Una breu descripció del que ha sigut la nostra vida fins ara. Aquesta
mini biografia es mostrarà al nostre bloc, al cantó dret de la pàgina.

-

Mostrar biografia? Si el nostre bloc ha de mostrar la biografia.

-

Imatge. Una petita imatge (85x85 píxels i 30 Kb, com a màxim) que es
mostrarà al nostre bloc. Per exemple, una foto de carnet o la portada d’un disc.
En fer clic a Navega, s’obrirà una finestra del navegador de fitxers per
seleccionar un fitxer d’imatge del nostre ordinador.

-

Àlies. Per defecte, al nostre bloc s’accedeix des de l’adreça
http://femxarxa.rubidigital.cat/nom_usuari, que és el mateix nom d’usuari amb
què accedim als serveis de Fem Xarxa. Si ho preferim, però, podem crear-nos
un àlies que substituirà el nom d’usuari a l’adreça del nostre bloc. Per exemple,
si volem que la nostra web s’identifiqui mitjançant l’adreça
http://femxarxa.rubidigital.cat/lagaleta, només hem d’introduir la cadena l la
galeta en aquest camp.

10 SMS Gratuïts
Introducció
Aquest servei de Fem Xarxa permet enviar gratuïtament cada mes fins a 10 missatges
SMS a telèfons mòbils.
Enviament d’SMS
Podem accedir en aquest servei des de FemXarxa, però també a Rubidigital
(http://www.rubidigital.cat), fent clic a la pestanya 10 SMS gratuïts que hi ha a la
capçalera.
A continuació anirem a parar a la pantalla d’entrada al servei 10 SMS gratuïts. Caldrà
que introduïm les nostres dades d’accés (nom d’usuari i contrasenya) i fem clic sobre
el botó Entrar.

Seguidament ja accedirem a la pantalla d’enviament de missatges.
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Situada immediatament a sota de la capçalera de la pàgina, hi ha una línia amb tres
icones.

La primera és per a Sortir d’aquesta sessió; la segona per a veure una relació dels
Missatges enviats i la tercera, anomenada Guia de contactes, ens permetrà
administrar un llistat de telèfons mòbils.
Suposem que volem felicitar el nostre amic Joan Trapella pel seu aniversari.
Introduirem les dades i finalment farem clic sobre el botó Enviar SMS.
A continuació rebrem aquest missatge de confirmació de l’enviament:

XXXXX

Si fem clic a la icona Missatges enviats, veurem els missatges que hem enviat en una
llista com la següent. Cal tenir en compte que els missatges que es mostren
corresponen al mes en curs, i que si volem conservar-los els haurem de guardar abans
que acabi el mes en curs, ja que després s’esborraran.
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Sortir
Sempre que hem acabat de treballar a Rubidigital, ens hem de desconnectar. Si no
apareix l’enllaç per desconnectar-se, em de cliclar a Sortir:

COMPRIMIR I DESCOMPRIR ARXIUS
Introducció
La funció de comprimir és reduir la mida dels arxius sense perdre informació. A
Internet és necessari saber comprimir i descomprimir fitxers, ja que molts arxius que
ens podem descarregar són en format .ZIP, és a dir, estan comprimits.
A més, en comprimir un arxiu, com que ocupa menys guanyem temps, ja que la mida
dels arxius és molt important en Internet. També podem comprimir carpetes.
Comprimir
Per a comprimir un fitxer, hem de seguir les següents passes:
-
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Seleccionar els fitxers que volem comprimir.
Fem un clic amb el botó dret del ratolí sobre un fitxer seleccionat, i fem clic
l’opció “Afegir a l’arxiu” o “Enviar a”...
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-

Tot seguit escollim el format de l’arxiu, que serà zip, i on ho guardem clicant a
examinar.

Ja tenim la selecció comprimida en un nou element.*

*La icona pot canviar de forma segons els programes instal·lats.
Descomprimir
Hem de fer un clic amb el botó dret del ratolí sobre l’element comprimit i cliclar l’opció
“Extreu aquí”
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Seguretat de la informació
Una xarxa telemàtica és una xarxa d'equips informàtics que es comuniquen entre ells.
La xarxa Internet està formada per la unió de xarxes telemàtiques de proveïdors de
serveis d’accés i d'interconnexió, que gestionen els paquets de dades (la informació)
que nosaltres enviem i rebem.
Aquesta estructura en xarxa pot patir el risc d’accessos no autoritzats als nostres
equips informàtics i a la nostra informació. Aquests riscos, que normalment poden ser
previnguts, es divideixen en dues categories: riscos relacionats amb la informació i
riscos relacionats amb els sistemes (dels ordinadors i equips informàtics).

Riscos relacionats amb la informació
La informació que s’intercanvien dos ordinadors connectats a una xarxa pot patir les
amenaces següents:
•

A la confidencialitat: Algú no autoritzat accedeix a la informació que enviem per
la xarxa a un altre usuari, tot interceptant el nostre canal de comunicació (el
cable o la xarxa sense fil) mitjançant un programari que permet capturar els
nostres paquets de dades.

•

A la integritat de la informació: S’intercepten els nostres paquets de dades per
modificar-ne la informació. D’aquesta manera, es pot enganyar el destinatari de
la informació i fer que dugui a terme una acció diferent a la desitjada.

•

A l’autenticitat: Consisteix a enviar informació falsa a un destinatari, suplantant
la identitat d’una altra persona.

•

Pèrdua d’anonimat: L’obtenció de les nostres dades (per exemple, el número
de la targeta de crèdit) o d’una decisió (el vot electrònic) que és confidencial,
per utilitzar-les de forma no autoritzada.

Riscos relacionats amb els sistemes
Són atacs a qualsevol element que forma part de la xarxa de comunicacions (cables,
ones, etc.) i als sistemes finals (ordinadors i altres dispositius informàtics). Es
classifiquen de la manera següent:
•
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Denegació de servei: Es bloqueja el sistema perquè no es pugui utilitzar o per
empitjorar el servei, introduint interferències al senyal o bloquejant el servidor
amb l'enviament de molta informació generada automàticament.
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•

Atac d'intrusió: S’entra en un sistema de forma no autoritzada per aconseguir
informació confidencial, per modificar o destruir informació, per executar un
programari maliciós o bé per utilitzar l’equip amb la finalitat d’atacar altres
sistemes.

Per evitar aquest tipus d'amenaces, disposem de diferents programes antivirus
(McCafee, Panda, NOD32, etc.), programari de tallafocs per controlar el flux de dades i
programes antiespies que es poden instal·lar a l'ordinador o bé als servidors.
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VIRUS INFORMÀTICS I PROGRAMARI MALICIÒS
Un sistema informàtic està format per tres elements: l’ordinador (maquinari), els
programes (programari) i les dades (la informació). Qualsevol dels elements del
sistema pot fer fallida per l’acció d’un virus o d’un programari maliciós que hi arribi a
entrar. Per això és molt important que el sistema sigui segur i que estigui suficientment
protegit.
Un sistema segur ha de complir tres condicions: la confidencialitat, la integritat i la
disponibilitat.
La confidencialitat vol dir que l’accés al sistema només es permet a persones
autoritzades. La integritat significa que les modificacions que es facin a les dades o
altres recursos del sistema, únicament poden ser realitzades per aquestes persones
autoritzades. La disponibilitat implica que tots els recursos del sistema han d’estar a
l’abast d’aquestes mateixes persones.
Si alguna d’aquestes característiques no es compleix, pot ser:
1. Per la debilitat del sistema informàtic, o vulnerabilitat. Si tenim instal•lat un
antivirus a l’ordinador, però no el tenim actualitzat, pot ser atacat per virus
nous.
2. Per la pèrdua potencial de recursos del sistema, o amenaça: Si es produeixen
fallades internes del hardware o el software, hi ha l’amenaça d’un atac al
sistema.
3. Per la probabilitat que el sistema sigui atacat a causa del risc d’una amenaça:
Si l’ordinador conté dades confidencials, es corre un risc molt alt de perdre-les
en cas que sigui atacat.
4. Pel mal que es produeix al sistema, o atac: És el mal immediat o posterior que
pot afectar la confidencialitat, la integritat o la disponibilitat dels recursos del
sistema.
Per tant, hem de protegir el sistema amb una sèrie de controls adequats que n’eliminin
les debilitats.

Els virus informàtics ataquen a la confidencialitat de les dades que tenim al nostre ordenador
personal
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Els virus
Un virus informàtic és un programa que s’executa a l’ordinador tot utilitzant-ne el
sistema operatiu. Tenen uns components bàsics:
•

L’agent infecciós: És la part del virus que utilitza qualsevol vulnerabilitat del
sistema per introduir-se a l’ordinador.

•

El duplicador: Permet que el virus es copiï dintre de programes de l’ordinador o
que s’enviï automàticament a través del correu electrònic.

•

El codi maligne: És la part del virus que produeix el mal al sistema. S’activa en
determinades situacions, com ara quan s’engega l’ordinador, quan s’executa
un programa concret o quan s’arriba a una determinada data de l’any.

Hi ha diversos tipus de virus. Cadascun utilitza un mecanisme diferent per estendre's i
atacar. Entre els més habituals destaquen:
•

Bombes lògiques: S’activen quan es compleix una condició determinada, com
quan s’arriba a una data en concret. El virus Divendres 13, s’activava cada dia
13 que coincidia en divendres.

•

Cucs: Creen còpies de si mateixos i s’autoenvien a d’altres ordinadors
connectats en xarxa (per exemple, via correu electrònic).

•

Troians: Són programes que contenen un virus. Quan s'executa el programa, el
virus s’estén i executa el seu codi maligne.

•

Exploits: Aprofiten la vulnerabilitat del sistema operatiu, o dels programes, per
infectar la resta de l’ordinador i expandir-se.

•

Virus polimòrfics: Canvien de forma després de cada infecció; és a dir, canvien
el seu codi maligne, el tipus d’arxius que ataquen, etc.

•

Virus ocults: Una vegada s’han activat i han infectat un arxiu, romanen actius i
eviten la seva detecció mitjançant l’enviament d’informació falsa.

•

Virus autoencriptats: Són virus que encripten el codi maligne cada vegada que
infecten un arxiu per tal de dificultar-ne la detecció.

•

Virus per correu: Són virus que envien missatges a d’altres ordinadors per
infectar-los.

Pàg. 70

Internet Avançat

La consola d'un antivirus mostra la presència de troians

Programari maliciós
El programari maliciós (spyware) és un programa espia que té l’objectiu d’obtenir
informació sobre els nostres hàbits de navegació per Internet. Amb aquesta
informació, ens poden enviar publicitat (finestres emergents), missatges no desitjats, o
aconseguir dades confidencials.
Hi ha dos tipus de programari maliciós: Quan descarreguem un programa o un joc
gratuït, podem instal•lar un programa maliciós al nostre ordinador sense saber-ho. És
important llegir les pantalles prèvies abans de descarregar el programa, ja que a
vegades ens informen que se’ns instal•larà un programari maliciós que ens omplirà
l’ordinador de publicitat, com a forma de retribució per al creador del programa. Hi ha
altres tipus de programari maliciós que s’instal•len al nostre sistema sense adonar-nosen.
Alguns dels sistemes per protegir-nos dels virus i del programari maliciós són els
antivirus i els programes antispyware (antiespia).
En aquests enllaços podeu trobar diverses aplicacions com antivirus, anti-spyware o
anti-malware lliures:
www.softcatala.cat
http://free.avg.com/es-es/inicio
http://www.infospyware.com/antispyware/
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TELEFONIA IP
Introducció
La generalització de les xarxes d’accés de banda ampla, com per exemple l’ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) i el descens del preu del servei ofert per les
operadores, han permès que el gran públic disposi de serveis tals com els navegadors,
el correu electrònic o la telefonia IP.
Centrant-nos en la telefonia IP, també anomenada VoIP (Voice over IP), és un dels
serveis que està esdevenint més popular tant per la facilitat en el seu ús i les múltiples
funcionalitats que permet com per l’estalvi econòmic que suposa per a l’usuari. Els
motius d’origen tecnològic que permeten l’estalvi econòmic, així com les possibles
limitacions del servei, no són l’objectiu d’aquest curs. Tot i així, la creixent demanda
del servei i la seva previsible generalització fan interessant entendre d’una manera
general sobre quins pilars es fonamenta. No es tracta de convertir-nos en experts però
si de visualitzar-ne mínimament el funcionament.
Analitzant el títol d’aquest apartat (Telefonia IP) ens pot sorgir el primer dubte: Què vol
dir exactament IP? L’acrònim IP (Internet Protocol) defineix formalment un protocol de
xarxa. En aquest nivell no és necessari saber per què se’l classifica com a protocol de
xarxa ni quines en són les implicacions, però és interessant explicar-ne els punts
essencials. El mot IP s’utilitza amb freqüència quan es parla d’Internet o dels serveis
que l’utilitzen i de fet normalment va associat al mot TCP (Transmission Control
Protocol). De tota manera cal tenir present que es tracta de dues coses diferents i, tot i
que són complementaris i que funcionen plegats en moltes xarxes, s’ha d’entendre que
tenen objectius diferents (per exemple també és utilitzat en molts serveis el protocol
UDP en comptes del TCP). En aquest cas ens basarem exclusivament en el protocol
IP.

Digitalització
En primer lloc cal tenir present que Internet és una xarxa digital. La diferència entre
una xarxa digital i una xarxa analògica radica en la naturalesa dels senyals que s’hi
transmeten. Tal com diu el seu nom, per les xarxes digitals s’hi transmeten senyals
digitals i per les xarxes analògiques s’hi transmeten senyals analògics. En aquest
sentit el protocol IP s’emmarca en el món digital.
Quina diferència bàsica hi ha entre un senyal digital i un senyal analògic? Bàsicament
la seva naturalesa. Un senyal analògic pot prendre qualsevol valor, mentre que un
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senyal analògic només pot prendre uns determinats valors. Els únics valors que pren
aquest darrer senyal són l’1 i el 0.
Suposem un senyal analògic com per exemple el de veu. El senyal es podria
representar tal com mostra la figura 1.

Figura 1. Exemple de senyal analògic.
Si aquest senyal es volgués transmetre digitalment només es tractaria d’assignar un
conjunt d’1s i 0s a cadascun dels nivells i construir un senyal similar. Mirant la figura 1,
es podrien considerar 8 nivells (des del 0 fins al 7) i assignar-hi un conjunt de 3
números amb valor 0 o 1 (els anomenats bits). La figura 1 quedaria com la figura 2
després de fer aquest procés. Així, en comptes de transmetre el senyal observat a la
figura 1 (era un senyal analògic) es podrà transmetre un conjunt de 0s i 1s per una
xarxa digital, com per exemple internet. En el cas de la figura 2 es podria transmetre:
011 100 101 101 101 011 011 100 110 111 110 011 001 010 011 011...

Figura 2. Exemple de senyal digital.

Pàg. 73

Internet Avançat

En aquest punt s’ha convertit un senyal de veu analògic en un senyal de veu digital. És
cert que els dos senyals no són iguals, però com més nivells s’utilitzen (i per tant més
bits es fan servir per determinar cadascun dels nivells) més semblants seran els dos
senyals.

Internet Protocol (IP)
El protocol IP no és res més que un conjunt de normes que defineixen com s’ha de
transmetre la informació a través de la xarxa. El protocol IP divideix la informació (el
senyal digital) en paquets de bits, i a cada paquet hi afegeix l’adreça del destinatari
(també com un número concret de bits).
En resum, els paquets IP són simplement un conjunt de bits d’informació i una adreça
(les anomenades adreces IP). A grans trets aquesta és la funció del famós protocol IP.
Arribats en aquest punt ens podríem preguntar quin sentit té fer tot aquest procés
abans d’enviar la informació per la xarxa. La resposta seria que per una banda les
xarxes digitals són molt més ràpides que les xarxes analògiques, i per tant tot l’esforç
realitzat abans d’enviar la informació té una recompensa. Per altra banda permet més
flexibilitat a l’hora d’enviar la informació per la xarxa. Suposem que la xarxa per la qual
s’ha de transmetre la informació està format per un conjunt de nodes, que no hi ha un
enllaç directe entre el transmissor i el receptor i que cadascun dels nodes de la xarxa
rep un paquet i el va reenviant fins que el paquet arriba al seu destinatari. Internet és
un tipus de xarxa que respon aproximadament en aquesta estructura. La figura 3
mostra una xarxa que pot servir d’exemple.

Figura 3. Exemple de xarxa de dades.

L’origen comença a transmetre paquets IP cap al destí. Els paquets passen pels nodes
1, 2 i 3 abans d’arribar al destí tal com mostra la figura 4.
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Figura 4. Camí que segueixen els paquets entre l’origen i el destí.

Suposem que l’enllaç entre els nodes 1 i 2 es fa malbé per qualsevol motiu (figura 5).
En aquest punt els paquets canvien el camí i a partir d’aquest moment passen pels
nodes 1, 4, 2 i 3.

Figura 5. Camí que segueixen els paquets IP després de trencar-se l’enllaç entre els
nodes 1 i 2.
En definitiva, aquest és el funcionament esquemàtic del protocol IP sobre el qual es
basa la telefonia IP.

Funcionament de la telefonia IP
La telefonia IP o VoIP es basa en els fonaments explicats fins ara. Com es veurà més
endavant, els programes basats en VoIP normalment també permeten la transmissió i
recepció d’imatges de vídeo. En aquest cas els fonament són els mateixos que els
explicats fins ara, però la diferència és que la imatge requereix transmetre molta més
informació que la veu i per tant la velocitat de transmissió ha de ser més alta. És per
aquest motiu que hi poden haver problemes amb la transmissió d’imatge quan la
velocitat de l’accés disminueix.
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Tal com ja s’ha comentat, la telefonia tradicional transmet senyals de veu (senyals
analògics) des d’un origen fins a un destí. La transmissió de senyals analògics no és
com la que s’ha explicat als apartats anteriors. Per tal de transmetre el senyal analògic
de veu cal reservar el circuit (o camí) completament des de l’origen fins al destí.
Mentre es mantingui la trucada el circuit no podrà ser utilitzat per a res més. Aquest és
el motiu pel qual les operadores de telefonia cobren en funció del temps de la trucada
(ara ja no és del tot cert perquè han aparegut les anomenades tarifes planes i en
aquest cas no cobren per temps). La figura 6 mostra un possible exemple de telefonia
tradicional. Es considera que el client d’origen té dos telèfons i una sola línia de
telèfon. Es pot observar que tots dos telèfons no podran tenir accés a la línia
simultàniament perquè l’enllaç assenyalat només podrà ser utilitzat per una sola
trucada.

Figura 6. Exemple de telefonia.
Per la seva banda, la telefonia IP funciona d’una altra manera. Tot i que hi hagi una
trucada en curs, el camí utilitzat no necessàriament s’utilitza únicament per aquesta
trucada. Recordem que la veu s’ha digitalitzat i empaquetat. Tenint en compte aquest
fet, per tal d’utilitzar el camí simultàniament només caldria intercalar els paquets de
cadascun dels serveis simultanis. Cadascun dels paquets porta incorporada l’adreça
del destinatari i per tant cada paquet arribarà al lloc on li correspongui. La figura 7
mostra un esquema amb telefonia IP. Hi destaca el fet que simultàniament hi poden
haver diverses trucades, sessions d’un navegador web o videoconferències.
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Figura 7. Exemple de xarxa utilitzant telefonia IP.

El futur
El futur de les comunicacions telefòniques s’encamina cap a la telefonia IP. El gran
objectiu de les operadores, els fabricants i els propietaris de les grans xarxes de
comunicació és la convergència cap a sistemes exclusivament amb xarxes de dades
(actualment encara hi ha xarxes de dades i xarxes de veu). Aquestes xarxes permeten
la transmissió tant de dades com de telefonia IP, ja que al capdavall l’essència de la
telefonia IP és el tractament de la veu com un conjunt de dades més.
A nivell d’usuari el gran avantatge és el cost. La instal·lació d’aquest servei té un preu
reduït i una senzillesa molt notable. A més, la factura de telèfon es pot reduir
dràsticament (gràcies al preu no només de les trucades nacionals sinó també de les
internacionals). No cal oblidar tampoc que el conjunt de serveis que ofereix avui en dia
la telefonia IP no poden ser oferts per la telefonia tradicional.
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SKYPE
Skype és una xarxa de telefonia per Internet, fundada per Niklas Zennström i Janus
Friis, els creadors de Kazaa. El codi i protocol d'Skype són tancats i protegits, però els
usuaris interessats poden descarregar gratuïtament l'aplicació del lloc oficial. Els
usuaris d'Skype poden parlar entre ells gratuïtament, parlar en temps real mitjançant
xats o fer videoconferències. L'aplicació també inclou un servei anomenat SkypeOut
que permet als usuaris trucar a telèfons convencionals, però aquest servei no és
gratuït. Les tarifes oscil·len entre els 0,017€ i els 1,01€ al minut (per a les illes Niue),
depenent de si les trucades són a un telèfon fix, a un mòbil, o a països amb alguna
peculiaritat geopolítica (Cuba, illes de l'Atlàntic...).
L'Skype és multiplataforma. Funciona sota els sistemes operatius: MS Windows 2000/
XP/ Vista, GNU/Linux, Mac OS X i Pocket PC, així com també a la PSP de Sony.
Recentment, ofereix en alguns països telèfons mòbils que, mitjançant una xarxa Wi-Fi,
es connecten al servidor de trucades, així com també aparells similars als telèfons
convencionals que es poden utilitzar com a fixos, mantenint les tarifes de l'Skype,
connectats a l'ordinador.
La seva pàgina oficial es, http://www.skype.com/.

Descarregant Skype.
Un cop a la pagina haurem de fer un click a l’enllaç “Disfruta de skype”.

A la següent finestra farem un click a “Descargar Skype para Windows” .
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En el següent enllaç farem un click a “Descargar ahora” i a “Guardar archivo” i la
descarrega començarà.

Instal·lant l’Skype.
Per instal·lar Skype només haurem de fer doble click a l’arxiu descarregat i seguir els
passos que ens indica l’instal·lador.

El primer que ens demanà el programa es seleccionar el idioma, si no està seleccionat
farem un click al desplegable i el seleccionarem des de la llista, a continuació farem un
click a “Acepto instalar”.
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.
A la següent finestra el programa ens proposa instal·lar el navegador de Google
anomenat Google Chrome, per no instal·lar-ho desseleccionarem la casella
corresponent, si el volguéssim instal·lar la deixarem marcada.

Seguidament l’instal·lador començarà a instal·lar el programa.
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L’Skype
Un cop ja hem instal·lat l’Skype el primer cop que utilitzem el programa se’ns
demanarà crear un compte omplint un formulari amb el nostre nom real, un nom
d’usuari amb el que els demés ens reconeixeran a l’Skype , una contrasenya per
accedir al nostre compte d’usuari i una adreça de correu electrònic.

Per iniciar noves sessions no haurem d’omplir més el formulari, només ens haurem
d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya en una finestra com aquesta.
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Un cop iniciat l’Skype ens trobarem amb la següent finestra i a la pestanya Portada de
Skype a la qual tindrem totes les actualitzacions dels nostres contactes

El nostre nom d’usuari
Pestanya per canviar el
nostre perfil, imatge…

Els nostres contactes

Afegint contactes
Afegir un contacte es pot fer de varies maneres, una d’elles es des de la barra de
menús Contactos->Añadir un contacto o bé des del la columna de l’esquerra Añadir un
contacto, però per fer això hem de saber el nom d’usuari o nom complert de la persona
que volem afegir i que també tingui un compte amb l’Skype.
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.

Un cop seleccionada qualsevol de les dues opcions ens apareixerà una finestra a la
qual se’ns demana quines dades coneixem de la persona que volem afegir tals com
correu electrònic, numero de telèfon, nom complert o bé nom d’usuari, nosaltres
veurem com fer-ho des de nom d’usuari.
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Un cop hem escrit el nom d’usuari el programa ens donarà una sèrie de resultats,
només haurem de fer un click a “Añadir” i a la següent finestra un click a “Enviar
solicitud”, també podem escriure un missatge a la sol·licitud per informar al contacte de
qui som.

Quan el contacte es connecti a la xarxa de l’Skype veurà la nostra petició i un cop
l’accepti podem fer servir qualsevol dels serveis que ens ofereix l’Skype.

Missatgeria instantània.
Per obrir una conversa amb qualsevol dels nostres contactes només haurem de fer un
click al sobre del contacte..
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Al panell de la dreta farem un click al boto blau i escriurem els missatges al panell a on
indica “Escribe un mensaje a Contacto aqui”, escrivint el que volem i polsant la tecla
Enter per enviar el missatge.

També podem inserir emoticones i enviar qualsevol tipus d’arxiu des del mateix Xat.

Click per afegir emoticones
Click per afegir arxius
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Conferencies i Videoconferències
Tot i que podem fer servir missatgeria instantània amb l’Skype, també podem fer
conferencies i videoconferències.
Per tal d’utilitzar les conferencies i les videoconferències necessitaríem a part del
l’Skype uns auriculars amb micròfon per les conferencies i una webcam per les
videoconferències.
Utilitzar-ho es realment senzill, només haurem de fer un click a qualsevol de les dues
opcions i començar a parlar com si fos un telèfon normal.

Click per començar una videoconferència
Click per començar una conferencia

Si tinguéssim problemes d’àudio o d’imatge, des del mateix menú a l’apartat
“Comprobar configuración” fent un click se’ns obre un menú per configurar els nostres
dispositius.

Comprovar càmera web
Comprovar altaveus
Comprovar micròfon
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Els meus apunts
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