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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 “FirstCertificate”
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 dels 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.

Competència 3. Navegació i comunicació en el món digital.
Iniciació a Internet.
Internet Avançat.
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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, abans 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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FINESTRES
Concepte de finestra
Podem obrir les aplicacions del sistema Windows en finestres: per exemple, un
programa que serveixi per escriure, un per dibuixar, un per modificar fotografies. Les
finestres es poden moure, engrandir, reduir, estirar, sobreposar, obrir i tancar.

Finestra

Parts de les finestres
Cal conèixer bé les diferents parts de les finestres, ja que sempre que treballem a
l’ordinador, estarem treballant amb finestres.

Pàg. 8

Informàtica Inicial

Veiem a continuació les parts d’una finestra:

BARRA DE TÍTOL
BARRA DE MENÚS

BOTONS D’ESTAT

BARRA
D’ESTRIS

TASQUES COMUNS
DIRECCIÓ ACTUAL
BARRA D’ESTAT

-

Barra de títol: Ens mostra el títol del document o aplicació actual.

-

Barra de menús: Menús que es despleguen clicant-los. Dins tenen moltes
opcions.

-

Direcció actual: Ens mostra en quin directori estem.

-

Tasques comuns: Panell amb les opcions més comunes perquèles tinguem
accessibles.

-

Barra d’estris:Conjunt de dreceres representades amb icones de les operacions
més comunes.

-

Barra d’estat: Ens mostra l’estat actual de la finestra.

-

Botons d’estat: Botons per manipular les finestres. Els veiem tot seguit.
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Operacions bàsiques amb finestres
Amb els botons per manipular les finestres podem realitzar 4 operacions bàsiques:
-

Minimitzar

: En cliclar-ho, amaguem la finestra a la barra de tasques.

-

Maximitzar

: En clicar-ho, s’amplia la finestra ocupant tota la pantalla.

Quancliquem aquest botó, es transforma en el botó Restaurar, que veiem tot
seguit.

-

Restaurar

-

Tancar

: En clicar-ho, retorna la finestra a una posició no maximitzada.

: Tanca la finestra.

Redimensionar finestres
Podem variar la mida de les finestres a voluntat amb el ratolí, ja sigui per fer-les més
grans o més petites, segons interessi. Hem de seguir el següent procés:
-
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Primer hem de posar el punter del ratolí en la posició que permet modificar la
mida de la finestra. Aquest punt és a la vora de la finestra, quan el punter es
transforma en dues fletxes:
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-

Ara només queda mantenir pitjat el ratolí i moure el punter en la direcció de les
fletxes per canviar la mida de la finestra.

-

També cal fixar-nos que amb la cantonada situada a baix, a la part dreta,
també podem modificar la mida de la finestra en diagonal, és a dir, l’alçada i
l’amplada:

Moure la finestra
Per moure la finestra, hem de mantenir pitjat el títol de la finestra i arrossegar-lo on
vulguem.

Treballar amb més d’una finestra
A mesura que utilitzem el Windows, ens passarà que en algun moment tindrem moltes
aplicacions obertes al mateix temps, i pot ser que no trobem la finestra que representa
l’aplicació que vull en aquest moment. Llavors hem de tenir clar com treballar amb més
d’una aplicació o finestra.
Quan tenim una finestra oberta, sempre la veurem a la “barra de tasques” del
Windows, per exemple,a la següent imatge en tenim moltes:
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Veiem que hi ha una finestra representada amb un color més fosc, això vol dir que es
la finestra o aplicació activa, és a dir, la que tenim oberta i on estem ara mateix.
Canviar a una altra finestra o aplicació és tan fàcil com fer un clic a la finestra o
aplicació amb que vulguem treballar. Quan ho fem, canviarà el color, com veiem a la
imatge següent:

Hem de tenir en compte que la finestra on estem treballant sempre serà la finestra que
sortirà per sobre de totes les altres.

Endavant i enrere
Les finestres tenen dos botons per anar endavant o enrere segons convingui.

Gràcies en aquestes fletxes, podrem tornar on estàvem abans gairebé sempre que
vulguem.

ARXIUS,CARPETES I SUBCARPETES
Conceptes
La informació es guarda a l’ordinador en forma “d’arxius o fitxers”; així, per exemple,
un arxiu pot representar un document, un dibuix o una cançó. Si aquests arxius no es
poguessin classificar d’alguna manera, el contingut de l’ordinador seria un caos. És per
això que s’utilitzen les “carpetes”.
Gràcies a les carpetes podem classificar la informació que hi ha dins del disc
dur del nostre ordinador de la manera més convenient a les nostres
necessitats. Podem crear, eliminar i nombrar carpetes tant com vulguem. Les carpetes
simplement són una mena de classificadors o contenidors. Una característica de les
carpetes és que la icona que les representa gairebé sempre és de color groc i amb
forma de carpeta.
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També podem crear carpetes dintre de carpetes, és el que es coneix amb el nom de
“subcarpetes”.
Per tant, resumint:
-

Arxius o Fitxers: representació de la informació en el nostre ordinador.
Carpetes: classificador o contenidor de fitxers.
Subcarpeta: Carpeta dins una altra carpeta.

Operacions bàsiques
Les operacions més bàsiques que podem fer amb arxius o carpetes i que veurem a
continuació són:
-

Canviar el nom.
Eliminar.

-

Restaurar.
Moure.
Copiar, retallar i enganxar.

Canviar el nom
Farem un exemple amb la carpeta Mis Documentos::
-
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Per canviar el nom a un arxiu o a una carpeta, hem de clicar amb el botó dret
del ratolí sobre l’arxiu o carpeta, llavors apareixerà el següent menú:
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-

Ara hem de clicar a l’opció Cambiar nombre

-

Automàticament podrem canviar el nom de l’arxiu o carpeta escrivint
normalment:
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Eliminar
Quan eliminem un arxiu o una carpeta, l’enviem a la Paperera de Reciclatge(Aquesta
paperera representa unes escombraries dins l’ordinador). És un mètode de seguretat,
ja que si eliminem un arxiu que no volíem eliminar, el podrem recuperar.
Anem a eliminar un arxiu que ja no utilitzem. Aquest arxiu és dins de la carpeta Mis
Documentos.

-

Hem de fer un clic amb el botó dret del ratolí sobre l’arxiu o carpeta a eliminar, i
escollir l’opció Eliminar:

-

Ens sortirà una nova finestra que ens preguntarà si volem enviar l’arxiu a la
paperera de reciclatge, li direm que sí. Tot seguit desapareix l’arxiu. Ja està
eliminat.
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Restaurar
Restaurar arxius o carpetes, és treure’ls de la paperera de reciclatge i tornar-los a
desar on estaven abans d’eliminar-los.
Per poder fer aquest procés, hem d’entrar dins la paperera. Anem a veure com es fa:
-

Primer entrem dins la paperera, per això fem doble-clic a sobre. S’obrirà la
següent finestra:

Estem veient els arxius i carpetes eliminats. Podem fer dues accions: Buidar la
paperera i així eliminar-los definitivament, o bé, restaurar els arxius o carpetes que
ens interessin.
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-

Per buidar la paperera només hem de fer clic a l’opció que surt a l’esquerra i
que diuVaciarpapelera de reciclaje:

-

Després acceptem la confirmació:

-

Si volem restaurar tots el fitxers i carpetes, farem un clic a l’opció de la dreta
que posa Restaurar todos los elementos
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-

Si volem restaurar només un arxiu o carpeta, hem de fer un clic en aquest arxiu
o carpeta i després un clic a l’opció de l’esquerra on posa Restaurar este
elemento:

Moure
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Moure un arxiu o una carpeta és molt fàcil, només hem d’arrossegar la icona que el
representa deixant pitjat el botó esquerre del ratolí.
Hem d’anar en compte en moure aquests elements, ja que si l’arrosseguem a sobre
d’una carpeta, aquest arxiu o carpeta es mourà dins d’aquesta.

Copiar, retallar i enganxar
Aquestes tres accions són bàsiques en la informàtica i s’han de saber utilitzar.
Copiar
El concepte de copiar en informàtica és duplicar. Nosaltres podrem duplicar un
element des d’una ubicació a una altra gràcies a l’opció d’enganxar.
En aquest exemple copiarem un arxiu que és dins de Mis Documentos a l’escriptori:

-

Entrem dintre de la carpeta Mis Documentos i fem un clic amb el botó dret del
ratolí sobre l’arxiu que volem copiar, i seleccionem amb un clic l’opció Copiar:

-

No notarem res. Ara l’ordinador sap que volem copiar l’arxiu, però li hem de dir
on el volem copiar, a quina ubicació. Ara és el moment de retornar a l’escriptori.

Pàg. 19

Informàtica Inicial

Per copiar-ho a l’escriptori hem de fer un clic amb el botó dret del ratolí a sobre
de l’escriptori, però en una part que no hi hagi cap arxiu ni carpeta, i farem un
clic a l’opció Pegar:

Ja tenim l’arxiu copiat a l’escriptori.
Retallar
El concepte de Retallar, és molt similar a moure, i funciona de la mateixa manera que
l’opció Copiar, però elimina l’arxiu d’origen. Farem l’exemple amb el mateix arxiu:

-

Entrem dintre de la carpeta Mis Documentos i fem un clic amb el botó dret del
ratolí sobre l’arxiu que volem copiar, i fem un clic a l’opció Cortar:

-

No notarem res. Ara l’ordinador sap que volem copiar l’arxiu, però li hem de dir
on el volem enganxar, a quina ubicació. Ara és el moment de retornar a
l’escriptori.
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Per enganxar-ho a l’escriptori hem de fer un clic amb el botó dret del ratolí a sobre de
l’escriptori, però en una part que no hi hagi cap arxiu ni carpeta, i farem un clic a l’opció
Pegar:

L’arxiu ha estat retallat a l’escriptori. Podem comprovar que ha desaparegut de
la carpeta Mis Documentos.

XARXA

Definició de xarxa
Una xarxa està formada per un conjunt d’ordinadors, connectats entre si, que
comparteixen alguns recursos i serveis.
La xarxa es fonamenta en un sistema de comunicacions entre ordinadors, amb un
suport físic que inclou plaques, cablejat i altres elements addicionals, i un conjunt de
programes que formen el sistema operatiu de xarxa.
Habitualment, els ordinadors d’una xarxa comparteixen impressores, discos i
programes.A més, poden disposar d’altres serveis com el de missatgeria, pàgines
web, etc
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.

Avantatges i inconvenients
Que els ordinadors estiguin connectats en xarxa facilita el seu manteniment i aporta
uns avantatges en el seu ús:
-

Simplifica la feina d’instal·lació i manteniment del programari.

-

Estalvia espai en el disc, ja que els programes poden estar instal·lats en un
ordinador servidor, i utilitzar-se des de totes les estacions.

-

Permet traspassar materials d’un ordinador a un altre, sense necessitat de fer
còpies en disquets, i fins i tot compartir fitxers.

-

Ofereix la garantia d’accedir a una mateixa informació des de diferents punts
de treball.

-

Permet disposar al mateix temps de diversos tipus d’impressora i seleccionar la
més adequada.

-

Permet centralitzar les tasques de prevenció de virus a les màquines amb més
recursos.

Disposar d’una xarxa també presenta les seves limitacions:
-

Pàg. 22

La xarxa no millora la qualitat dels ordinadors. La resolució gràfica, la memòria
RAM o la velocitat de processament són les mateixes.
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-

El manteniment d’una xarxa demana més coneixements tècnics i una forma de
treballar més ordenada i sistemàtica que amb equips independents. Els
programes i els equips han d’ésser instal·lats d’una forma especial per tal
d’aprofitar els recursos de la xarxa.

-

Hi ha un límit en el nombre de punts de xarxa i en la longitud de les
connexions. Els cables poden variar entre 0,5 m. i 180 m. segons el tipus de
cable.

MANTENIMENT DE L’EQUIP INFORMÀTIC
Manteniment bàsic
Hi ha uns aspectes de manteniment que cal saber i tenir clars:
-

Neteja: l’ordinador sempre ha d’estar net, sobretot els ventiladors, que ens hem
d’assegurar que compleixin la seva funció. Netejar l’ordinador per dintre amb
un aspirador també és necessari perquè la pols no faci mal bé els circuits.

-

Ventilació: a part de tenir els ventiladors adequats, no hem de situar
l’ordinador en un lloc poc ventilat i calent, ja que això provocaria l’increment de
pols i de calor. Mai hem d’obrir l’ordinador pensant que es ventilarà millor.
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-

Memòria: pot ser que l’ordinador es quedi amb una memòria insuficient al cap
del temps. Només haurem d’ampliar-la.

Programes per al manteniment de l’ordinador
En el propi sistema operatiu instal·lat a l’ordinador, s’inclouen una sèrie d’aplicacions
per al manteniment del propi ordinador. Aquí parlarem concretament dels tres
programes més comuns amb aquest fi que incorpora Windows: scandisk,el
desfragmentador de disc i l’alliberador d’espai en disc.

Scandisk
Aquest és un programa de manteniment que s’utilitza per a corregir possibles errors en
el sistema. És una eina útil quan es tracta de corregir petits errors de forma casi
automàtica.Hem d’utilitzar aquest programa quan notem que l’ordinador no funciona
correctament. És recomanable fer-ho un cop al més.
Per accedir a aquest programa hem de seguir aquests passos:
-
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Haurem d’entrar a Mi PC(fent doble clic), i entrant a les propietat del disc dur
(botó dret).
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-

S’obrirà una finestra i llavors hem de fer nu clic a l’etiqueta Herramientas.

Només resta donar al botó Comprobarahora... que està dintre de la secció
Comprobación de errores.
Tot seguit sortirà la següent finestra:

-
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Ja només queda fer un clic al botó Iniciar i començarà la comprovació d’errors.
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-

Al final de la comprovació sortirà el següent missatge:

Desfragmentadorde Disc
A mesura que s’utilitza el disc dur, amb instal·lacions, desinstal·lacions, aplicacions,
creacions, modificacions i esborrats, fitxers de dades, etc., aquest pateix fragmentació,
cosa que comporta que la informació s’hi emmagatzema com bonament pot, en els
espais lliures del disc i, així, un mateix arxiu podrà contenir fragments en diverses
zones de disc.
Això provoca que, en accedir a un arxiu per a carregar-lo en la memòria capçal del
disc dur, s’ha de posicionar i llegir informació tantes vegades com fragments en què
estigui situat l’arxiu que busquem.
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Si tenim la informació desfragmentada, s’agilitza el processament de les dades i, per
tant, l’ordinador funciona més ràpidament.
Hem d’utilitzar aquest programa quan notem que l’ordinador comença a anar molt
lent.És convenient realitzar la desfragmentació de disc un cop al mes.
Per a executar-la, seguiu aquests passos:
-

Haurem d’entrar a Mi PC(fent doble clic), i entrant a les propietat del disc dur
(botó dret).

-

S’obrirà una finestra i llavors hem de fer un clic a l’etiqueta
Herramientas.Després hem de fer un clic al botó Desfragmentarahora... dintre
de la secció Desfragmentación
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Ens apareixerà la següent finestra:

-

Hem de clicar al botó Analizar per saber si cal desfragmentar el nostre disc dur.
En el cas que l’haguem de desfragmentar, sortirà la següent finestra:

Només quedaria fer clic al botó “Desfragmentar” i esperar pacientment que acabi.
És un procés que pot trigar molts minuts, tot depèn de com estigui de desfragmentat.

Alliberador d’espaien disc
Aquesta aplicació elimina tots els arxius innecessaris que hi ha pel disc. Els més
freqüents són els arxius temporals d’Internet no necessaris, la paperera de reciclatge i
programes ja desinstal·lats o inservibles.
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Pot ser que arribi un moment en què ens fa falta guanyar espai en el disc dur, ja sigui
per instal·lar algun programa, per guardar informació o perquè simplement ho volem;
llavors utilitzarem aquest programa.
Veiem quins passos hem de seguir:
-

Haurem d’entrar a Mi PC(fent doble clic), i anar a les propietat del disc dur
(botó dret).

-

Hem de fer clic al botó Liberar espacio en disco.

-

L’alliberador començarà a calcular l’espai que pot alliberar.
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-

Quan acabi de calcular ens sortirà la següent imatge. Només haurem de
seleccionar els arxius que volem eliminar. Normalment ja estan seleccionats els
arxius que ens interessen així que ens limitarem a donar-li al botó Aceptar.

-

L’últim pas és donar-li al botó del Si per confirmar, i ja tenim espai alliberat.
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Altres problemes de l’ordinador
Hi ha casos en què les eines anteriorment descrites poden resultar gairebé inútils o
directament no les podrem utilitzar. El cas més típic és quan l’ordinador directament,
no respon.
Si l’ordinador no respon, directament haurem de reiniciar utilitzant el botó de Reinici
que normalment està situat al costat del botó per encendre l’ordinador. En el cas de
que no hi hagués aquest botó, hauríem d’utilitzar la parada d’emergència que
consisteix en apretar el botó d’encendre l’ordinador uns segons fins que finalment
s’atura.
Un altre problema típic és quan l’ordinador va lent i no podem fer que vagi més ràpid.
La solució a aquest problema sol ser desinstal·lar programes, ja que l’ordinador està
massa carregat.
Per finalitzar queda l’error més comú de tots i el que ens fa sentir pitjor, el cablejat.
Sempre hem de comprovar que tot estigui ben connectat.

TIPUS DE MEMÒRIA
Memòria RAM
Definirem la memòria RAM com un pastís molt gran.
Cada programa instal·lat a l’ordinador necessitarà un
tros de pastís per funcionar correctament, llavors
entenem que la memòria RAM ens serveix per abastir
aquests programes.
Quan s’acabi el pastís, necessitarem posar-ne més, i
és aquí quan cal ampliar la memòria RAM de
l’ordinador.
La memòria RAM s’esborra quan s’apaga l’ordinador,
així el pastís sempre és ple quan engeguem l’ordinador.

Memòria ROM
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Aquesta és una memòria de només lectura, l’exemple
clàssic sol ser el CD-ROM o la memòria BIOS d’una placa
base. Nosaltres no podem escriure en una memòria ROM.
Quan comprem un CD-ROM de música no el podem tornar
a gravar, només escoltar.
Cal tenir clar que totes les memòries ROM venen gravades
per el fabricant.

UNITATS DE MESURA
Unitats de mesura de la memòria
Per tal de saber quin és el dispositiu millor per emmagatzemar la informació, hem de
conèixer la mida del document. El bit és la mesura mínima d’informació. Un caràcter
(per exemple, una lletra o un número) està format per 8 bits, que és un byte. La
progressió de bytes són 8, 16, 32, 64... fins a 1.024. Per simplificar, es parla de 1.000
bytes en comptes de 1.024.
Les unitats múltiples del byte són les següents:
1.000 Bytes = 1 Kilobyte (1 Kb). El text d'una carta pot ocupar 1 Kb.
1.000 Kilobytes = 1 Megabyte (1 Mb). Un llibre de 200 pàgines pot ocupar 1 Mb.
1.000 Megabytes = 1 Gigabyte (1 Gb). 1.000 fotografies poden ocupar 1 Gb.
1.000 Gigabytes = 1 Terabyte (1 Tb). 200 pel·lícules en DVD poden ocupar 1 Tb.

Unitats de mesura del processador
Les més comunes són:
-
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Megahertz (MHz): 1.000 Hertz
Gigahertz: (GHz) 1.000 Megahertz
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LA RAM, ESPAI LLIURE I LA VELOCITAT DEL PROCESSADOR DEL
MEU ORDINADOR
Per saber quina memòria i processador té el meu ordinador, hem de fer els següents
passos:
-

Fem un clic a Mi PC amb el botó dret del ratolí i fem un altre clic amb el botó
esquerre a l’opció Propiedades:

-

En la finestra que sortirà ensdóna la informació que busquem

Només queda saber l’espai lliure que ens queda. És un procés molt fàcil també:
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-

Entrem dintre de Mi PC(doble clic), busquem el disc dur, fem un clic amb el
botó dret del ratolí i després clic amb el botó esquerre a l’opció Propiedades

-

A la finestra que ens apareix, ja ens surten les dades, i fins i tot un gràfic, que
ens informa de l’estat del disc dur:

Un cop sapiguem les característiques del nostre ordinador, ja podem comparar els
requisits que em demana un determinat programa quan l’instal·lem.
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FACTORS QUE
L’ORDINADOR.

INFLUEIXEN

EN

EL

FUNCIONAMENT

DE

Veiem els factors més importants que influeixen el en funcionament del nostre
ordinador:
-

Velocitat de la CPU: és un factor molt important. Com més velocitat, més ràpid
pot anar.
Memòria RAM: potser el més important. Com més RAM, més informació es pot
processar.
Aplicacions obertes: quantes més aplicacions tinguem obertes, més recursos
del sistema consumim, i per tant més lent va l’ordinador.
Instal·lacions de programes: en instal·lar un programa, hem d’instal·lar
només els components que necessitarem, i si no utilitzarem més un programa,
millor el desinstal·lem.

PRINCIPALS DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMATGE
CD
L’emmagatzematge mitjançant la tecnologia òptica per làser prové dels anys 80. Es
basa en el fet que un raig de làser llegeix o escriu (perfora) forats microscòpics a la
superfície d’un disc de plàstic.
Els CD habituals tenen 12 centímetres de diàmetre i una capacitat de 700 Mb. N’hi ha
d’altres de 8 cm i 180 Mb.
Es van convertir en la forma més ràpida de distribuir programes, fer còpies de
seguretat, gravacions multimèdia, etc. Les dades, una vegada gravades al CD, no
s’alteren.
També trobem CDregravables, que ens permeten esborrar-los per tornar-los a utilitzar
i gravar informació (CD RW).
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CD-ROM
És un disc compacte utilitzat per a emmagatzemar informació que es pot llegir en un
ordinador amb un lector de CD. És un suportnomés de lectura, és a dir, ve gravat de
fàbrica i no es pot reescriure. La informació hi està emmagatzemada formant una
espiral des del centre fins a l’extrem exterior.

Els lectors de CD han estat un equipament estàndard dels ordinadors personals durant
anys. Actualment estan essent substituïts per els lectors i gravadors de DVD. Tot i això
el CD-ROM encara és el suport més utilitzat per la distribució de programari comercial.

DVD

És un suport àmpliament usat per a l’emmagatzemament òptic de dades digitals,
normalment dades i vídeo. La majoria de DVD tenen la mateix grandària que els CDROM, però poden emmagatzemar sis vegades més informació que el CD-ROM.
Existeixen DVD amb dades per les dues cares, on cada cara pot tenir una o dues
capes de dades superposades.
El DVD és especialment útil per a emmagatzemar vídeo o àudio, donada la seva gran
capacitat. Existeixen diversos sistemes d’enregistrament, així com diferents nivells de
compressió de les dades a guardar.
Tenim dos tipus de DVD: DVD –R i DVD +R. Els dos són compatibles amb la majoria
de lectors. Les dades, una vegada gravades, no s’alteren, tot i que hi han
DVDregravables (RW).
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Per desinstal·lar el llapis, a la part dreta de la barra de tasques inferior, buscarem la
icona de “treure maquinari amb seguretat” i hi clicarem dues vegades.
Seleccionarem el nom de la memòria USB i clicarem el botó d'aturar. Quan aparegui la
finestra que indica “pot treure el maquinari amb seguretat”, el podrem retirar.

La capacitat d’USB, ha anat creixent amb el temps.
Els reproductors portàtils d’MP3 són també memòries USB, però amb la capacitat de
reproduir els fitxers sonors.

Disc dur(HDD)
S’hi guarden grans quantitats de dades digitals a la superfície magnetitzada dels
diversos discs (platter) que conté, els quals giren a gran velocitat. Forma part
del maquinari bàsic de la majoria dels ordinadors actuals.

Les característiques principals d'un disc dur són la seva capacitat d’emmagatzematge,
actualment d'uns quants gigabytes (GB).

Targeta de memòria
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És un xip de memòria que manté el seu contingut sensetensió d’alimentació.

És molt utilitzat en càmeres digitals, ordinadors personals portàtils i PDA,reproductors
de música, consoles de joc, i altres aplicacions electròniques.Tenen una gran capacitat
de re-gravabilitat i emmagatzematge, és petita i compleix els requisits de medi
ambient. El últims anys en els dispositiu mòbils han sorgit les targetes MicroSD, molt
més petites i que doten al telèfon mòbil d’una gran capacitat d’emmagatzematge.

Disc flexible
Són un dispositiu d’emmagatzemament de dades format per una peça circular de
material magnètic que permet la gravació i la lectura de dades.

És fi, flexible i tancat en una caixa fina quadrada o rectangular de plàstic. Durant la
dècada del 2000, han estat majoritàriament substituïts per CD-ROM i targetes de
memòria.
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MI PC
Concepte
Eina del sistema operatiu Windows que permet accedir a les xarxes, documents
compartits, unitats de discs durs i dispositius amb emmagatzematge extraïble d'un
ordinador.
L'accés directe es sol trobar en l'escriptori a partir de Windows 95, juntament amb
altres similars com Els meus Documents o meus Llocs de Xarxa.
Al Windows 7 i al Windows Vista se l’anomena com Equipo.

La quantitat d’unitats o dispositius pot variar d’un ordinador a un altre.

Podem destacar 4 element bàsics:
-

Disco Local: Són els disc durs connectats al nostre ordinador. Els noms poden
canviar, i també les lletres que identifiquen totes les unitats, però per norma
general, la lletra “C” representa el nostre disc dur.

-

Disco de 3½:És la unitat encarregada de llegir els disquets.
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-

Unitat de CD-RW: És la unitat encarregada de llegir els CD.

-

Dispositivos con almacenamientoExtraible: En aquest apartat apareixeran les
connexions USB, CD...

EXPLORADOR DE WINDOWS
Concepte
L’Explorador de Windows és un eina que ens permet veure el sistema d’arxius i
carpetes del nostre ordinador.
Per poder accedir en aquesta eina, ens hem de moure pels menús del botó Inici.
Inicio -> Todos los programas ->Accesorios -> Explorador de Windows
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A la part dreta de l’Explorador, veiem el sistema de les carpetes. En clicar una carpeta
amb el ratolí, podrem veure’n el contingut.

CONFIGURACIONS DE PANTALLA
Monitor.
El monitor o la pantalla de l'ordinador és l'element de l'equip informàtic que ens permet
visualitzar la informació que hi ha al disc dur, als emmagatzemadors de memòria o a
Internet. Per veure aquesta informació, hem de tenir en compte els aspectes següents:
Resolució de pantalla
Canvi de la mida dels elements de la pantalla des dels navegadors
Ajust de lluentor, contrast i color de pantalla
Protectors de pantalla
El monitor o la pantalla de l'ordinador és l'element de l'equip informàtic que ens permet
visualitzar la informació que hi ha al disc dur, als emmagatzemadors de memòria o a
Internet, i interactuar-hi en conseqüència. A l'hora de visualitzar aquesta informació,
hem de tenir en compte els aspectes següents:

Ajust de lluentor, contrast i color de pantalla
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És necessari ajustar les condicions de visualització de la pantalla, per veure amb
exactitud les característiques de la informació i també per evitar problemes de salut
(irritació ocular, mal de cap, etc).
Es porta a terme mitjançant el calibratge de la pantalla. Això es pot fer amb les eines
de gestió de color que subministren les mateixes pantalles (en el cas dels ordinadors
de sobretaula) o bé a través d'alguns programes i dispositius que recullen dades que
ens proporcionen valors de configuració (en el cas d'ordinadors portàtils).
La lluentor o lluminositat
És la intensitat de llum emesa sobre una àrea determinada. Els canvis de lluentor
poden enfosquir o aclarir el contingut de la pantalla. Si el valor de lluentor és baix, els
colors lluminosos s'enfosquiran i tendiran al gris, mentre que si el valor és alt, els
colors foscos semblaran grisos.
El contrast
És la relació entre la intensitat lluminosa del punt més clar i la del punt més fosc d'una
imatge. Un correcte calibratge de contrast implica valors de 100:1, és a dir, que el punt
blanc tingui 100 vegades més lluminositat que el punt negre.

De dreta a esquerra: diferència entre poc contrast, contrast adequat i massa contrast
El color
El color es produeix mitjançant la suma de diferents intensitats dels colors bàsics
(vermell, verd i blau). El calibratge de color consisteix a ajustar el color a un estàndard
establert per tal d'aconseguir que els colors es vegin igual en tots els monitors
calibrats. Cal ajustar els diferents paràmetres de color: to, saturació, gamma, balanç
de colors primaris, etc.
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PANELL DE CONTROL
Concepte
El Panel de control és una finestra des de la qual podrem canviar la configuració de
gran part del nostre ordinador.
Podem accedir-ne des del botó Inici:
Inicio -> Panel de control

Veiem les tasques més comunes
Apariencia y temas
En aquesta opció podem configurar l’escriptori. Les tres tasques més fàcils són:

-

Canviar el fons de l’escriptori

Hem de clicar l’opció Cambiar fondo del Escritorio
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Sortirà la següent finestra. La part esquerra ens mostra el fons actual, podem anar
variant fent clic en un altre nom de fons.

Els protectors de pantalla
Els protectors de pantalla són programes que poden contenir animacions, textos, àudio
o vídeo, que s'activen quan l'ordinador està inactiu durant un període de temps
determinat, i que oculten el contingut de la pantalla. Es poden configurar de forma que,
per tornar a veure el contingut, calgui introduir una contrasenya.
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Es van començar a emprar en els antics monitors de tub (CRT), en què una imatge
estàtica que romangués durant massa temps en pantalla podia cremar el fòsfor que la
componia i quedar-hi impresa. Per evitar-ho, el protector de pantalla l'enfosquia o
mostrava imatges en moviment. Actualment, els protectors s'utilitzen més com a
decoració de la pantalla, tot i que sovint impliquen un estalvi d'energia en l'aparell.

Els protectors de pantalla són animacions que s'activen quan l'ordinador està inactiu
Els actuals monitors LCD no tenen fòsfor, ja que es va comprovar que les seves cel·les
de cristall líquid, si estan actives durant massa temps, poden tornar-se insensibles als
estímuls elèctrics.
-

Canviar el protector de pantalla

Hem de clicar a l’opció Elegir un Protector de Pantalla

Sortirà la següent finestra. Aquí podem variar el temps que triga a sortir el protector
de pantalla i quin tipus de protector volem:
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La resolució de pantalla
La finestra de la pantalla és rectangular. La seva mida depèn del monitor i de la targeta
gràfica. Hem de distingir entre:
La mida real de la pantalla: mida absoluta, mesurada en polsades (1 polsada equival a
25,4 mil·límetres). És la mida de la finestra del monitor. En l'actualitat, la pantalla més
comuna és la de 17 o 19 polsades (17" o 19"), tot i que als ordinadors portàtils poden
ser de 15".
La resolució: mida relativa, determinada pel nombre de píxels que mostra la finestra de
la pantalla. Es mesura en píxels, que és la unitat mínima d'informació. En funció de la
targeta gràfica de l'ordinador, els valors més comuns són els de 1024x728 píxels
(1024 píxels d'amplada per 768 píxels d'alçada), tot i que hi ha persones que treballen
amb pantalles a una resolució menor (800x600 píxels) o major (1152x864 píxels).
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La mida del monitor no determina la resolució de la pantalla
La mida del monitor no determina la resolució de la pantalla, però, per obtenir una
visualització correcta, la mida relativa de la pantalla i l'absoluta han d'estar en
concordança:
Per a pantalles de 15", la resolució màxima ha de ser de 800x600
Per a pantalles de 17", la resolució màxima ha de ser de 800x600 o 1024x768
Per a pantalles de 21", la resolució mínima ha de ser 1024x768
Quan la resolució és gran, disposem de més punts d'informació (píxels) per visualitzar
els elements de la pantalla, però aquests punts són més petits, i això fa que els
caràcters d'un text o els punts d'una imatge també es vegin més petits. És a dir, que la
pantalla mostra un nombre més gran de píxels en el mateix espai.

Quan la resolució és gran, disposem de més punts d'informació (píxels) per visualitzar
els elements de la pantalla
-

Canviar la resolució de la pantalla

Canviar la resolució de pantalla
Per canviar la resolució de pantalla en el sistema operatiu Windows, accedirem al
"Panel de control" i clicarem a l'opció “Apariencia y temas “ i desprès a l’opció
"Pantalla". A "Propietats de pantalla", clicarem sobre la pestanya dreta de configuració.
Desplaçarem l'indicador per l'àrea de pantalla fins que aparegui la resolució desitjada i
clicarem al botó dret d'"Aplicar", i després al d'"Acceptar".
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Si treballem amb el sistema operatiu Ubuntu, hi accedirem des de l'opció "Sistema >
Preferències > Resolució de la pantalla".

Sortirà la següent finestra. Aquí podem variar la mida de l’escriptori, i triar si volem els
objectes més grans o petits.

Impresoras y otro hardware
Aquesta finestra ens permet configurar els diferents dispositius connectats a
l’ordinador, com per exemple el teclat, el ratolí, impressores...
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Només cal clicar el dispositiu que volem configurar.
Opcionesregionales, de idioma y de fecha y hora
Aquesta opció permet canviar l’hora i la data de l’ordinador, canviar d’idioma o fins i tot
la moneda amb què treballa l’ordinador.

És tan fàcil com clicar l’opció que volem canviar
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Agregar o quitar programas
La manera més eficient de desinstal·lar programes, és fer-ho des d’aquesta eina.
En clicar aquesta opció, ens sortirà una finestra amb tots els programes instal·lats.
Només hem de clicar el programa que volem desinstal·lar i fer clic al botó Cambiar o
quitar. Automàticament començarà el procés de desinstal·lació.
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EDICIÓ DE TEXT
Què és OpenOffice.org Writer?
El mòdul d'OpenOffice.org anomenat Writerserveix per a redactar textos, faxos,
sobres, cartes o qualsevol tipus detext. També té la possibilitat d’incloure-hi gràfics,
notes, marcs, taules, etc.
Igual que a la majoria d’editors de texts Writerpermet escollir entre gran diversitat de
fonts així comtambé triar-ne mida i el format (negreta, cursiva, subratllada,
superíndex,subíndex...).
Té un corrector ortogràfic amb diferents idiomes, depenent de la versió i d’idioma del
programa.

Format de paràgraf
Es pot definir la configuració del paràgraf. Només cal seleccionar el o els
paràgrafsdesitjats i anar a:
Menú Format ->Paràgraf
o amb el botó dret clicar a la selecció i triarl’opcióParàgraf, acontinuació ens
apareixerà una nova finestra amb les següents pestanyes, en veurem quatre:
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La primera, anomenada Sagnats i espaiats permet canviar la sagnia del text
seleccionat, és a dir, l’espai tant dret comesquerre respecte als marges de la pàgina.
També permet canviar l’espai superior i inferior de la selecció respecte a laresta del
text i definir l’espai entre línies, també anomenat interlineat, que pot ser senzill, de 1.5
línies, doble,proporcional, mínim, inicial o fix. En el proporcional es pot triar el
percentatge desitjat i en els tres últims (mínim,inicial i fix) es pot triar la distància
desitjada.

La següent, Alineament, permet alinear la selecció a la dreta, a l’esquerra, al centre o
justificar-la, és a dir, que cadalínia toqui els dos marges laterals, fent que el text es
vegi uniforme (això també es pot dur a terme a partir de lesicones situades al la barra
de objectes).
Dins de l’opció justificat es pot triar l’alineació de l’última línia, que pot sera l’esquerra,
a la dreta o centrada. Una altra cosa que es pot configurar és la alineació vertical del
text, que pot serautomàtic, línia base, superior, mitjana o part inferior.
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A continuació hi ha la pestanya Flux del texta la qual es pot configurar la separació en
síl·labes al final de la línia i elcanvi de línia.

A la pestanya Numeració hi ha l’opció de numerar els paràgrafs, es pot triar l’estil de
numeració, començar a numerarde nou a partir del paràgraf seleccionat, com també
comptar-ne les línies.
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Format del caràcter
Cada caràcter pot tenir una configuració diferent, només cal seleccionar els caràcters
desitjats, anar al menú Format i triar l’opció Caràcter, també es pot fer clicant amb el
botó dret sobre la selecció i escollint l’opció Caràcter
Seguidament ens apareixerà una nova finestra amb cinc pestanyes, en veurem tres:
La primera, Tipus de lletra, permet triar qualsevol tipus de lletra dels inclosos dins de
l’ordinador. També es pot escollir l’estil, la mida, el color de la lletra i l'idioma. A la part
inferior de la finestra es mostra la vista prèvia de laconfiguració escollida.

A continuació es troba la pestanya Efectes de lletra. A un caràcter se li poden donar
diferents efectes, es potsubratllar, barrar, ombrejar, fer que tots estiguin en majúscules
o minúscules, fer que tinguin relleu o que parpellegin.
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Pics i numeracions
Els paràgrafs es poden numerar, però no ha de ser necessàriament un número el que
hi hagi.

Un cop inserit el número es pot modificar la seva iconaprement amb el botó dret a
sobre i seleccionant l’opció Pics i numeració. Seguidament apareixerà una
novafinestra on es pot elegir la vinyeta o la numeració desitjada.
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Impressió i vista prèvia
Com a tots els programes d’edició de text Writer ens permet fer impressions i
configurar l’impressora.
Per visualitzar la vista preliminar del text que hem escrit, farem un clic a Fitxer>Previsualització de la paginaper tal de comprovar abans d’imprimir com quedarà el
text a la pagina.

Un cop fet el clic a Previsualització de la paginael programa canviarà d’aspecte amb la
finestra de previsualització a la qual veurem com quedarà la el nostre text a la pagina.
Per sortir d’aquesta finestra nomes caldrà fer un clic a Tanca la previsualització

Si ja ens agrada com queda la presentació nomes caldrà que anem a Fitxer>Imprimeix
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PROGRAMARI DE CREACIÓ DE CDS I DVD
Per poder gravar un CD o DVD, en primer lloc cal tenir una gravadora i,després,
comprovar quins formats permet enregistrar.
És molt important diferenciar els formats (CD, DVD, Blu-ray) per tal detreure el màxim
profit del suport. És a dir, per enregistrar 20 arxius d’MP3no caldrà un Blu-ray, ja que
té una capacitat molt superior. Amb un CD entindrem prou.
Els sistemes operatius inclouen un sistema que permet enregistrar CD iDVD sense
emprar programari extern.
Podem triar programari lliure, gratuït o de pagament (en aquest curs veurem un
programa anomenat Audiograbber).Tots els programes d’enregistrament tenen unes
determinades funcionsbàsiques: triar el disc, el format, la velocitat i el sistema de
gravació. Amés, els programes permetran altres opcions, com la postproducció.
Els CD i DVD s’han convertit en un suport bàsic d’emmagatzematged’informació. Hi
podem desar documents, imatges i arxius audiovisuals, comara música i pel·lícules.
Per fer-ho, ens caldrà utilitzar programari específic.

Emmagatzematge d’informació
Podem desar la informació que guardem al nostre ordinador en diferentssuports. En
memòries USB (o llapis USB) o en discos durs externs. En aquestcas, l’operació es
pot fer sense necessitat d’utilitzar cap programa. Només calcopiar els arxius a la nova
ubicació, com si es tractés d’una carpeta més del’ordinador.
En canvi, si volem fer el mateix en un CD, un DVD o els nous suports Bluray,necessitarem utilitzar un programa específic, que pot estar integrat en elsistema
operatiu i que pot ser de pagament o bé lliure.

Maquinari: la gravadora
Un altre element imprescindible per enregistrar un CD o DVD és la gravadora. Val a dir
que podem gravar un CD amb una [gravadora de DVD però no a lainversa. És a dir,
amb una gravadora de CD no podrem gravar un DVD.
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AUDIOGRABBER
L'Audiograbber és un programa que copia música i l'emmagatzema al disc dur del
vostre ordinador; el seu objectiu principal és copiar música des dels CD. La música es
copia digitalment i, per tant, les còpies que s'obtenen són perfectes. Inclou funcions
per comprovar que les còpies són fidels a l'original. No totes les unitats de CD-ROM,
però, poden llegir àudio digital, de manera que també hi ha una opció per copiar la
música a través de la targeta de so amb una pèrdua de qualitat mínima. També és
possible copiar so, mitjançant la targeta de so, des d'una font externa, com ara un
tocadiscs o una ràdio.
El programa que descarreguem es un versió de prova que només ens deixa extreure
la meitat de les pistes d’un CD, tot i això hi ha d’altres com CDex, que ens deixa fer-ho
amb totes les pistes.
Aquest i altres programes el trobarem gratuïtament a la web www.softcatala.cat

Com descarregar i instal·lar el programa
Accedirem al la Web de Softcatalà mitjançant un navegador (Internet Explorer,
MozillaFirefox, Safari). Un cop a la Web escriurem a la barra de cerca el nom del
programa i farem un clic a botó Enter.
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Un cop el cercador ens retorni els resultats farem un clic a l’enllaç del programa.

A la següent pagina farem un clic a l’enllaç del sistema operatiu Windows.
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A la següent pagina ens demana de quin servidor volem descarregar el programa,
nosaltres seleccionarem Softcatalà.

En l’últim procés per descarregar el programa se’ns demana desar l’arxiu, llavors
farem un clic en Aceptar i el programa se’ns descarregarà al nostre ordinador.
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Instal·lant el programa
Ara que ja tenim el programa en el nostre ordinador haurem de descomprimir l’arxiu
fent doble clic en el mateix arxiu que se’ns ha descarregat

A la finestra del compressor seleccionarem l’arxiu executable i farem doble clic.

Un cop fet això el programa començarà a instal·lar-se.
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El primer que ens demanarà el programa serà que seleccionem el idioma.
Seleccionarem el idioma i farem un clic a Ok.

Tot seguit ens apareixerà una finestra de benvinguda, a la qual farem un clic a
següent.
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Per últim se’ns preguntarà a quin lloc del nostre ordinador volem desar el programa, tot
i això no cal que ho canviem però podem fer un clic a buscar i seleccionar un altre lloc,
desprès d’aquestes gestions farem un clic a següent i el programa es començarà a
instal·lar.

Un cop el programa s’instal·li farem un clic a terminar i ja tindrem disponible el
programa al qual s’accedeix com a tots els programes en el sistema operatiu Windows.
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Accedint al programa
Un cop ja tenim instal·lat el programa hem d’accedir-hi desde:
Inicio -> Todos los programas ->Audiograbber ->Audiograbber

Opcions generals
A l’Audiograbber podem seleccionar la carpeta on ens comprimirà els arxius i quin
idioma volem seleccionar per la interfície del programa.
Seleccionar el idioma d’interfície
Per canviar el idioma de l’interfície del programa haurem de fer un clic en fitxer i
desprès baixar fins a triar idioma i canviar-ho amb el que ens vagi millor.

Seleccionar la carpeta on desar els fitxers
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Per canviar la carpeta on desarem el fitxers que extraurem des de un CD d’àudio
haurem de fer un clic al botó opcions

Tot seguit ens apareixerà un finestra des de la qual podem canviar la carpeta a on
s’extrauran els arxius des del boto explorar.
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Extreure informació des de un CD
Audiograbber permet extreure informació des de un CD d’àudio i desar-la en format
wav o mp3, nosaltres veurem com fer-ho extraient al format mp3.
El primer que haurem de fer serà posar el CD a la safata de CD de l’ordinador.
Seguidament iniciarem l’Audiograbber i ell mateix detectarà les pistes d’àudio.

Desprès des del menú d’Opcions->Opcions mp3 canviarem el tipus d’extracció a mp3 i
farem un clic en acceptar, també podem extreure en format wav si no volem comprimir
els arxius.
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Només quedarà fer un clic a Grabar! I començarà l’extracció a la carpeta que hem
especificat abans.

Per últim comprovarem que l’aplicació a desat correctament els arxius a la carpeta
especificada.
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Enregistrament d’àudio amb l’assistent de Windows

Per facilitar la gravació de CD, Windows incorpora un assistent per cremar CD,
nosaltres veurem aquest assistent que es força senzill d’utilitzar.
Tot i això hi han programes destinats a aquest ús com per exemple Nero Burning Rom
pel que fa a programari propietari o CDburnerXp què és programari lliure.

Com utilitzar l’assistent
Aquest procés es realment senzillutilitzant l’assistent i nosaltres veurem com fer-ho
desprès d’extreure els arxius des de l’aplicació Audiograbber com hem vist abans.
El primer serà seleccionar els arxius des de la carpeta on s’han desat els arxius fent un
àrea de selecció, i tot seguit haurem de fer un clic a la columna de l’esquerra de la
finestra on apareixen les “tareasmás comunes” a la opció “Copiar en el CD de àudio”.
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Desprès de seleccionar l’opció “Copiar en el CD de àudio” se’ns obrirà el reproductor
de Windows multimèdia què és el programa que s’encarrega de fer les gestions per
copiar els CD.
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En aquesta finestra del reproductor apareixeran les pistes d’àudio i se’ns demanarà
que introduïm un CD en blanc per gravar, un cop ficat el Cd a la safata farem un clic al
botó copiar i començarà la gravació.

Tipus de llicències
Les llicències estan destinades a protegir la creació. Poden restringir-ne el territori
d’aplicació, la durada o qualsevol altre aspecte. N’hi ha de diferents tipus. Veiemt-los.

Què és una llicència?
Una llicència és una autorització formal que l’autor d’un programa o d’una obra
intel·lectual concedeix a l’usuari perquè aquest l’utilitzi si n’accepta les condicions. És,
així doncs, una manera de protegir l’obra que la llei vigent proporciona i que atorga a
l’autor el dret d’autoritzar o de limitar-ne l’ús.
En aquest sentit, poden haver-hi diferents tipus de protecció que determinen el que
l’usuari pot fer o no amb el producte llicenciat.
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Copyright: ‘Tots els drets reservats’
Tothom sap el que vol dir la C encerclada, el famós Copyright. Indica que una obra té
tots els drets reservats, que està protegida per un període de temps determinat i que,
per fer-la servir, necessitem el permís de l’autor. Els drets d’autor es poden aplicar a
obres originals literàries, dramàtiques, musicals, artístiques i intel·lectuals, però no a
treballs que no tenen una forma d’expressió tangible. És a dir, que les idees o els
conceptes no poden tenir Copyright. Tampoc no es pot aplicar aquesta protecció a
documents fets amb informació d’ús públic, com ara calendaris, o taules de pes i
estatura, per citar-ne només un parell d’exemples.

Logo del Copyright

Copyleft
Com a alternativa a les restriccions imposades pel Copyright a l’hora de copiar i
distribuir una obra, trobem el Copyleft, que es representa amb una C invertida.

Logo del Copyleft
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Aquest concepte inclou un conjunt de llicències que permeten que l’usuari pugui fer
servir una obra, modificar-la i redistribuir-la, tant en el seu format original com en les
seves versions derivades. Per tant, en un sentit estrictament no legal, el Copyleft és el
contrari del Copyright.
El concepte, no pas el terme, va ser ideat per Richard Stallman, el creador del
moviment del programari lliure, que va llicenciar el projecte GNU amb la llicència GPL
(General PublicLicence).
Aquesta s’ha convertit en una de les llicències més utilitzades pel programari lliure. De
fet, és la que fan servir el 60% dels programes d’aquestes característiques. Permet la
modificació i redistribució del programari, però només sota la mateixa llicència, perquè
l’autor conservi els seus drets.
Contràriament al que es pot pensar, les llicències Copyleft no són el regne del tot s’hi
val. Molta gent no les veu compatibles amb la retribució per la feina feta, però
distribuïdors comercials de sistemes basats en GNU/Linux, com Red Hat i Mandrake,
han demostrat que es pot desenvolupar un negoci al voltant d’una creació amb
Copyleft sense comprometre la distribució i creació de nou coneixement per a la
comunitat.

CreativeCommons: ‘Alguns drets reservats’
Entre una obra amb "tots els drets reservats" o una "sense cap dret reservat",
CreativeCommons proposa tenir "alguns drets reservats".
CreativeCommons, fundada el 2001 als Estats Units, és una organització sense ànim
de lucre que defensa que no tots els creadors, siguin del tipus que siguin, volen
mantenir tots els drets reservats sobre el seu treball. És més, consideren normal que
es modifiqui i distribueixi sota unes condicions determinades.
Així, ofereix diferents tipus de llicències, identificades amb el símbol de les dues C, per
registrar les obres amb “alguns drets reservats”.

Logo del CreativeCommons
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L’autor és qui escull com ho vol fer, sota quatre premisses bàsiques. Pot decidir que la
seva obra sigui copiada, distribuïda i exhibida sempre que es reconegui la seva autoria
(Reconeixement), exigir que no se’n faci un ús comercial (No comercial), que no es
faci servir per fer una obra derivada de l’original (Sense obres derivades) o bé que es
modifiqui i es distribueixi però sota la mateixa llicència que el material original
(Compartir igual).
Amb la combinació d’aquestes quatre condicions, es componen sis llicències que
poden satisfer la necessitat de reconeixement de l’autor en diferents graus.

Altres llicències de programari lliure
Un altre tipus de llicència que cal destacar en l’àmbit del programari lliure és l’MPL
(MozillaPublicLicense). La va utilitzar Netscape Communications Corp. per alliberar el
navegador Netscape Communicator 4.0 i començar el projecte Mozilla. Promou de
forma eficaç la creació de programari lliure mitjançant la col•laboració.
Finalment, també es poden mencionar les llicències BSD, utilitzades en programes
amb el sistema operatiu del mateix nom, que són molt permissives i compatibles amb
GPL. Hi ha qui diu que asseguren l’autèntic programari lliure perquè l’usuari pot
decidir-ho tot, fins i tot redistribuir un programa modificat com a no lliure. Però també hi
ha qui assegura que tenen l’efecte contrari.
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PRÀCTICA I

Montse Paz Forniels
C/ Gran, 22, 3r 2a
08759 Vallirana
Telèfon: 669 555 555
KirurgiaIns. SL
Sr. Jordi Duchs
C/ Nàpols, 154
08013 Barcelona
Barcelona, 6 de març de 2007
Senyor Jordi Duchs,
He llegit amb interès l’anunci publicat al diari La Notícia del dia 4 de març, en el que
sol·licitàveu un venedor tècnic per al vostre departament comercial.
Tal com demanàveu, tinc dos anys d’experiència en la venda tècnica de material
quirúrgic i hospitalari, i també conec els clients del sector sanitari a nivell nacional. Sóc
tècnica superior en Laboratori de Diagnosi Clínica i en aquests moments estic acabant
el curs d’especialització de Gestió Comercial de l’àmbit Sanitari. Les dades
d’assoliment d’objectius de facturació que aporto en el currículum adjunt avalen el meu
interès i competència en venda.
Per tot això, us demanaria que tingueu en compte la meva candidatura en aquest
procés de selecció.
Atentament,
Montse Paz Forniels
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PRACTICA II

De 13:00h a 16:00h
primers

plats

Amanida de verds amb formatge de Burgos, tomàquet i oli d’anxoves.
Crema de carbassa.
Remenat d’alls tendres i xampinyons.
Crema de bolets amb ou pôche de guatlla i patata (2,95 € supl.)

segons

plats

Pollastre farcit de gambes amb salsa de musclos i cloïsses.
Salmó a la planxa amb musselina de mostassa.
Fideuà.
Magret amb ceba confitada al vi negre i gelat de figues (4,95 € supl.)

postres
Pastís de llimona.
Gelat de codony.
Suc de taronja natural, iogurt o fruita natural.
Brownie de xocolata (2,95 € supl.) Pa, aigua, refresc o vi.
11,95€ (7% iva no inclòs)

Especialitats del xef
Amanida de verds amb pinya, foie i xips de carxofes 8,30 €
Filet de porc amb salsa de trompetes 12,95 €
Turbot amb saltejat de cloïsses i pernil 14,95 €
Fideuà negra de marisc i bolets 13,95 €

Bodega Recomanada:
Celler de Cal Rubí D.O. Catalunya 11.95€
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PRÀCTICA III

CLIMENT SUPER PROFE, amb NIF 33XXXXXXX, en qualitat de director de
l’empresa DOCUMENTS SL, domiciliada a l’Av. de la ciutat 21, de la ciutat de
Rubí,

CERTIFICO: Que

la

Senyora

AGUSTINA

PAIOL

GARCIA,

amb

CIF

55XXXXXXX, ha prestat els seus serveis a l’organització que
represento segons les normes i regles establertes, sense cap
incidència digne de menció, efectuant les tasques encomanades
amb total correcció des de l’1 de febrer de 2007 fins al 30 d’agost
d’aquest mateix any.

I, perquè així consti, signo, a petició de la persona interessada, aquest
certificat.

Rubí, 9 de setembre de 2007

Signatura
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PRÀTICA IV

Convocatòria de reunió
Em plau convocar-vos a una reunió per a tractar de les tuberes i els seus desperfectes
alhora que us posarem al dia sobre l’estat de les obres de rehabilitació de l’edifici
Dia: 12 d‘abril de 2008
Hora: 17
Lloc: pis primer primera de la comunitat

Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior
Exposició de l’estat de comptes
Estat de les obres de manteniment
Substitució o no de les tuberes
Liquidació de deutes pendents
Preguntes i suggeriments
Votacions

El president de la comunitat de veïns

Joan Carles GonzálezRup

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 13 de novembre de 1999

PRACTICA V
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Factura
Num. 1.245
Madrid a 05 de febrero de 2007

Hermanos Frank S.L.
C-6876368
Las Carolinas, 123
018289 Barcelona

Concepto
Asesoramiento en la confección del Plan de Reorganización
Anual y el Plan de Inversiones a medio plazo.

Importe
18.000 €
16% I.V.A.
2.880 €
Importe Total 20.880 €

Forma de pago:
Chequenominativo a favor de nuestrasociedad a la recepción de la factura

Firmado

P.P.
GëorgAltmündsen
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PRACTICA VI

PERSONALITZAR L’ENTORN

Desdel panell de control modificarem la configuració d’alguns elements de Windows i
observarem el canvis:

Prova diferents temes d’escriptori. Canvia el fons de d’escriptoriamb alguna imatge..
Prova a canviar els colors amb els que es mostren les opcions de menús, finestres,
títols, de Windows. Torna a restaurar-los amb la seva configuració original.
Prova diferents salva pantalles i configura l’equip amb el que més t’agradi. Indica que
s’activi als 5 minuts d’inactivitat.
Canvia de mida i de posició la barra de tasques d’Inici del PC
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Elsmeusapunts
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