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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.

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, 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.rubidigita.cat/comissionat/
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HISTÒRIA D’INTERNET
Internet és una xarxa d’ordinadors basada en una tecnologia oberta i un funcionament
descentralitzat.
Es va desenvolupar a partir d’un experiment que el Departament de Defensa dels
Estats Units va iniciar als anys seixanta.
Es pretenia crear una xarxa d’ordinadors capaç de continuar funcionant en cas de
fallada general. Aquesta xarxa es va anomenar ARPANET, i la seva funció era
connectar científics i acadèmics.
El 1986, la Fundació Nacional per la Ciència (NSF) va crear NSFNET, una sèrie de
xarxes que intercomunicava entitats dedicades a la investigació i l’educació.
Al mateix temps, es van crear xarxes regionals per tal de connectar institucions
particulars a la xarxa principal.
L’NSFNET va créixer molt ràpidament i es va complementar després amb les xarxes
NSINET i ESNET, totes elles ubicades als Estats Units.
A Europa es van crear altres xarxes, tant públiques com comercials que juntament
amb les americanes, esdevindrien l’estructura bàsica d’Internet.
L’any 1989, amb la creació de la World Wide Web, és quan Internet, també coneguda
com la xarxa de xarxes, esdevingué una realitat estesa a nivell mundial i accessible a
una gran majoria.

CONCEPTES BÀSICS D’INTERNET
Dominis de primer nivell genèrics
Un domini de primer nivell genèric (en anglès: genèric top-level
domain, gTLD) és un domini utilitzat, en principi, per unes
determinades classes d’associacions. A diferència dels dominis
territorials (de dues lletres), són descriptius de les associacions que
representen, i tenen tres o més lletres.
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Veiem els principals dominis genèrics:

.com
.edu
.gov
.org
.int
.net
.info
.cat
.jobs
.travel

Organitzacions comercials
Organismes educatius
Entitats governamentals
Organitzacions
Organismes Internacionals
Inicialment per a xarxes
Informació
Cultura i llengua catalana
Recursos humans
Viatges i turisme

Dominis de primer nivell territorials

Els dominis de primer nivell territorials identifiquen la localització on s’ha contractat
el domini, generalment assignat a estats independents encara que no necessàriament
han de coincidir amb la ubicació del propietari que els contracta. Els dominis
territorials es refereixen a països (format per dues lletres).
Alguns exemples:
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.es

Espanya

.it

Itàlia

.fr

França

.de

Alemanya

.nl

Països Baixos

.jp

Japó

.au

Austràlia

.tr

Turquia
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Protocol de transferència d’hipertext
El protocol de transferència d’hipertext o HTTP (HyperText Transfer
Protocol) estableix el protocol per a l'intercanvi de documents
d’hipertext i multimèdia al web.

URL
L'URL (de l’anglès, Uniform Resource Locator) és una cadena de caràcters que
informa al navegador de:

-

La màquina on està el recurs a què fa referència.

-

El protocol que ha d’utilitzar per obtenir aquest recurs.

-

La manera com el servidor web trobarà quin és el recurs.

És a dir, és l’adreça que escrivim en el navegador d’Internet.

Adreces IP i DNS
Darrere del protocol i separada per dos punts i dues barres, la URL mostra la màquina
en què està ubicada una pàgina web amb les famoses tres w al davant per indicar que
forma part de la World Wide Web.
Les màquines on s’allotgen les pàgines s’identifiquen amb noms i extensions que ens
resulten ja tan familiars com les dades d’un carrer. Per exemple, www.google.com.
En realitat, però, les màquines no entenen aquests noms i el que llegeixen és una
sèrie de nombres. És el que s’anomena una adreça IP (Protocol d’Internet). Està
formada per quatre segments de nombres separats per punts que van del 0 al 255, i es
podria comparar a un número de telèfon. Així, cada lloc web té el seu número.
Teclejar aquestes IP seria un embolic per als usuaris, ja que no són fàcils de recordar.
Per això, per fer la traducció del format numèric al dels noms, es va inventar el DNS o
Servidor de Noms de Domini, que són equips que contenen una base de dades que
associa les sèries de números amb el seu nom corresponent.
Per exemple, 209.85.129.147 correspon al domini www.google.com i 145.97.39.155 a
www.wikipedia.org.
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Navegadors
Un navegador és un programa que ens permet visualitzar la informació que hi ha a
Internet.
Tipus de navegadors
Els navegadors més utilitzats a l’actualitat són tres:

-

Internet Explorer: abreviat sovint com IE o MSIE, és un navegador
web propietari desenvolupat per Microsoft i que es distribueix conjuntament
amb els sistemes operatius Windows.

-

Mozilla Firefox: desenvolupat a partir del projecte Mozilla, és un navegador
web lliure que ens podem descarregar de manera gratuïta d’Internet
(http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/).

-

Safari: desenvolupat per Apple per al seu sistema operatiu Mac OS X.

Motor de recerca
Un motor de cerca o de recerca o bé cercador és un
programa informàtic dissenyat per ajudar a trobar informació
emmagatzemada a un sistema informàtic com és una xarxa,
Internet, o un ordinador personal. El motor de cerca permet
demanar contingut que satisfaci un criteri determinat
(típicament que contingui una paraula o frase donada) i
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retorna una llista de referències que compleixen aquest criteri. Els motors de cerca fan
servir índexs actualitzats regularment a través d'un robot web per a operar ràpidament
i eficient.
Alguns cercadors també extreuen dades disponibles a grups de notícies, grans bases
de dades, o directoris oberts com el Projecte de Directori Obert (DMOZ).
Els directoris, en canvi, funcionen mitjançant llistes ordenades per editors humans, que
classifiquen els enllaços per temes o categories
L’exemple més comú és Google.

LES TIC I INTERNET
Les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), i més concretament Internet,
s’estan convertint en un instrument que obre noves possibilitats de:
1. Accés a noves fonts d’informació i recursos, mitjançant els cercadors d’Internet.
Podem trobar-hi informació escrita (enciclopèdies, diaris, revistes, estudis, etc.) i en
d’altres suports, com ara imatges, vídeo o mapes.

Pàgina web on els usuaris poden publicar i comentar les fotografies que fan
Un ús molt freqüent és la recerca d’adreces de llocs web on portar a terme activitats
que fins ara només es podien fer de forma presencial (adquisició d’entrades per a
espectacles, d’aliments de supermercats, de roba, llibres, música, etc.).
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Pàgina de productes d'una botiga en línia

També hi podem realitzar gestions i operacions de forma no presencial, com per
exemple consultes bancàries, tràmits oficials (declaració d’Hisenda, pagament
d’impostos, etc.)

2. Accés a nous canals de comunicació que ens permeten intercanviar idees,
informació, experiències, mitjançant el correu electrònic, els xats, els fòrums, etc.
També s’obre un nou canal de comunicació en compartir jocs en línia o crear
personatges imaginaris en mons virtuals (com Second Life).

Dos avatars d'un entorn de món virtual en tres dimensions

3. Creació de recursos utilitzant equips digitals (càmeres fotogràfiques, vídeo,
escàners, micròfons) i edició mitjançant diverses eines: processadors de textos, editors
d’imatges, de pàgines web, presentacions multimèdia, editors de so i imatge, etc.
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4. Tots els recursos anteriors es poden publicar a Internet per tal de compartir el
coneixement col·lectiu i crear comunitats amb interessos comuns.
Una de les eines que permeten compartir el coneixement són els blocs o weblogs,
llocs web on l’actualització freqüent dels continguts i la seva publicació cronològica fan
possible disposar d’informació al dia, la qual es pot presentar en diferents suports:
àudio (audioblocs), imatge (fotoblocs), vídeo (videoblocs), o a través del mòbil
(moblocs).
També hi podem trobar altres llocs web, com els wikis (Viquipèdia), o les xarxes
socials (Facebook, MySpace, Xing).
En definitiva, les TIC i Internet ens permeten ser productors i consumidors de
continguts i d’informació, tot compartint-la en el marc de la nova societat del
coneixement.

TIPUS DE CONNEXIÓ A INTERNET
RTB
(Xarxa Telefònica Bàsica) És la connexió tradicional analògica per la qual circulen les
vibracions de veu. Aquestes es tradueixen en impulsos elèctrics i es transmeten per la
xarxa telefònica de fils de coure. Permet una velocitat màxima de 56 Kilobits per
segon.
ADSL
(Línia d'Abonat Digital Asimètrica) La connexió a
Internet per a usuaris domèstics es de 512
Kbits/segon. L’avantatge és que funciona amb les
línies telefòniques convencionals i no requereix noves
instal·lacions. Tot i això, encara hi ha alguns
problemes de funcionament i llistes d’espera. A més a
més, el seu preu és bastant elevat.
ADSL2+
(Línia d'Abonat Digital Asimètrica 2) Millora de
l'ADSL2, la principal novetat és que la transmissió pot
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arribar fins a 24 Mbps. Aquesta connexió requereix un terminal remot entre la central
telefònica i l’usuari.
FIBRA ÒPTICA
És la més costosa tant en termes econòmics com
dels problemes que ocasiona en els cascs
urbans, però té una gran potència i no pateix
interferències. El cable permet una gran
interacció i la transmissió de canals de televisió
de forma simultània, amb una velocitat teòrica de
transmissió de dos Gigabits.

WAP
(Protocol per Aplicacions sense fils) És un protocol concebut per a pantalles petites i
navegació sense teclat. La seva finalitat és oferir serveis i continguts d’Internet a través
de connexions sense cables. Gràcies al WAP podem tenir accés des d’un telèfon mòbil
amb disposotiu WAP a les últimes notícies, climatologia, resultats esportius, horaris de
vol, informació...Tot i això, la navegació per WAP no agrada gaire a l’usuari final pel
seu poc dinamisme i atractiu. Hi ha altres sistemes que van millorant com el GPRS i
UMTS.

TECNOLOGIA INALÀMBRICA
Wi-Fi
Wi-Fi (sovint escrit com Wi-fi, WiFi, Wifi i wifi),
acrònim de Wireless Fidelity (fidelitat sense fils), és
una marca per a un conjunt d’estàndards de
compatibilitat per a comunicacions per a xarxes
locals sense fils.
Gràcies a Wi-Fi, podem gaudir d’una connexió a
Internet sense fils i compatible amb tots els
ordinadors.
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Bluetooth
El Bluetooth és una especificació industrial per les Xarxes d’Àmbit Personal (PAN,
Personal Area Network) sense fil. Bàsicament és refereix a que serveix per connectar
els dispositius que podem portar a sobre o a una distancia pròxima.

Amb el Bluetooth, podem comptar amb una forma de connectar i intercanviar
informació entre dispositius com ordinadors de butxaca, telèfons mòbils, ordinadors
portàtils, ordinadors, impressores i càmeres digitals a través d’una forma segura, de
baix cost a través d’ones de baixa freqüència.
Infrarojos
Aquesta tecnologia està basada en raigs lluminosos que es
mouen en l’espectre infraroig. Els enllaços infrarojos estan
limitats per l’espai i els obstacles.

MOZILLA FIREFOX
Entorn de treball
Si treballem amb Windows ja trobarem instal·lada per defecte l’aplicació Internet
Explorer per a poder navegar. Nosaltres treballarem amb l’aplicació lliure i gratuïta
Mozilla Firefox.
Veiem amb detall la barra d’eines del navegador:

Enrere (“Atrás”): per a retrocedir a una pàgina anterior.

Endavant (“Adelante”): per a avançar una pàgina si abans hem retrocedit.
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Aturar (“Detener”): per a aturar la descàrrega d’una pàgina web si aquesta triga
massa a obrir-se.

Actualitzar: De vegades, quan engeguem el navegador ens apareix la pàgina
inicial en una data anterior al dia actual. Simplement ho fa l’ordinador per estalviar-se
feina donat que la té guardada en una memòria interna. Si ens interessa veure la
pàgina actualitzada, farem clic en aquest botó.

Pàgina d’inici: per a tornar a la pàgina inicial. És la primera pàgina web que
apareix quan posem en marxa el navegador. Podem triar quina pàgina volem que sigui
la d’inici; simplement, quan naveguem i trobem una pàgina que ens agradaria tenir
com a inicial, a la barra de menús farem clic en Eines > Opcions d’Internet, anirem a la
pestanya General i farem clic en Utilitzar l’actual, donat que l’adreça de la plana on
estem apareixerà al camp Adreça. Finalment farem clil a Acceptar.

Favorits: Quan una pàgina ens agrada podem guardar-nos l’adreça o arxivar-la
fent clic a la barra de menús a Favorits > Afegeix a les adreces d’interès. Més
endavant veurem quines possibilitats ens dóna aquesta opció.

Barra d’adreces: escriure una adreça coneguda quan ens
la donen o la sabem és potser la forma més ràpida d’accedir a una pàgina web;
l’escrivim a la barra d’adreces i cliquem la tecla Retorn al teclat. Normalment, totes les
adreces que anem escrivint manualment amb el teclat queden memoritzades en
aquesta finestra. Per aquest motiu, quan comencen a escriure una adreça que ja
havíem escrit amb anterioritat, sol obrir-se un quadre on apareixen escrites diverses
adreces, entre les quals segurament ens apareix la que estem escrivint. Per obrir-la
només haurem de situar-nos sobre la que ens interessa, amb les fletxes de direcció
del teclat, i clicar Retorn. També, si fem clic a la fletxa que apareix a l’extrem dret de la
barra de d’adreces...
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... apareixeran totes les adreces que hi haguem escrit fins ara.
Barra de menús:
és la típica barra de menús que tenen tots el programes, amb les opcions més
comunes. Ara explicarem només les que més s’utilitzen alhora de navegar per Internet.
Com visitar diferents pàgines
Si coneixem les adreces, és fàcil escriure-les a la barra d’adreces, fent atenció a punts,
guionets, comes, etc. Normalment totes les pàgines comencen amb http://
http://www.terra.es
Encara que serà suficient escriure només www.terra.es donat que la resta l’escriurà el
mateix navegador.
Quan ja ens trobem en una determinada pàgina web, aquesta ens oferirà altres llocs
que es poden visitar; segurament estarà plena d’enllaços a altres pàgines web.
Detectarem els enllaços en passar el ratolí per damunt d’un objecte (text, icona,
dibuixet, foto, etc.) ja que es convertirà en una “maneta” per regla general.

Si el lloc on entrem ens agrada, segurament pel mateix mètode ens portarà a altres
pàgines web. La navegació és infinita, depenent del temps del qual disposem o dels
nostres objectius; pot ser fins i tot adictiva. Quan pensem que hem triat un camí
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equivocat, podem tornar enrere utilitzant el botó en forma de fletxa cap a l’esquerra,
Enrere, com hem explicat anteriorment.

COM BUSCAR INFORMACIÓ I GUARDAR-LA: PÀGINES WEB I
IMATGES
Recerca de pàgines web
Si no sabem quina és l’adreça d’una determinada pàgina o necessitem visitar pàgines
que ens informin d’una determinat tema però no en sabem cap adreça, haurem de
recórrer a un altre mètode. La recerca amb un cercador (buscador): n’existeixen molts,
encara que el més popular és el següent, que sí valdrà la pena que memoritzem:
www.google.com

A la pàgina http://www.buscadoresinternet.net/ segur que trobareu pràcticament tots
els cercadors que existeixen i a més organitzats per temes. No obstant això, si el que
busqueu ho necessiteu de manera immediata, no ho dubteu, aneu al Google i segur
que hi trobareu de tot. Per exemple, si el que voleu és trobar receptes de cuina, només
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haureu d’escriure “recetas de cocina”. Encara que el GOOGLE es pot configurar pel
que fa a l’idioma, aquest tutorial el farem de la forma com trobarem el cercador per
defecte, que és en castellà. i fer clic a Cerca a Google i apareixeran totes les següents
pàgines. Les línies blaves són enllaços a les pàgines de receptes de cuina trobades.

Fent clic a la primera hi accedirem al seu contingut. Provem-ho, segur que quedem
satisfets, i si no és així, fem Enrere i provem amb els següents resultats.

Recerca d’imatges
-

La forma més ràpida i còmoda és utilitzant el Google.

-

En obrir-se aquesta pàgina, farem clic a Imatges i a la casella de recerca
escriurem una paraula, frase, etc, i farem clic en Cerca.
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-

Immediatament apareixeran una sèrie d’imatges menudes en mosaics (repetim,
“menudes”) que no són encara les imatges definitives sinó simplement còpies a
mides reduides.

-

Si fem clic sobre una d’aquestes imatges, ens apareixerà una altra pàgina amb
la previsualització de la imatge, podem descarregar-la fent un click dret a sobre
i fent un click a l’opció “Guardar imagen como...o Anomena i desa la imatge”.
En aquesta mateixa pagina podem obtenir des de la columna esquerra
informació sobre les seves propietats i la possibilitat d’accedir a la pàgina on es
troba aquesta imatge.
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-

Si volem veure la imatge a mida real farem clic en “Imatge a mida completa”, i
apareixerà a continuació.

-
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Cercador avançat
El cercador avançat de Google ens permet definir molt més la nostre recerca. Per
exemple com hem vist abans amb la cerca de “Recetas de cocina” el cercador ens
torna una sèrie de resultats basats en la recerca de totes les paraules que hem escrit,
es a dir, que ens cerca totes les pagines que continguin la paraula “Recetas” totes les
pagines que continguin la paraula “De” i totes les pagines que continguin la paraula
“Cocina”, per això quan fem una recerca ens torna tants resultats.

Per això s’utilitza el cercador avançat, per reduir tot el possible els resultats de la
nostra recerca. Nosaltres mirarem com fer-ho mitjançant la mateixa recerca d’abans.
Per accedir a l’opció cerca avançada només haurem de fer un click a sobre l’opció.

Ens apareix la següent finestra.

Si ens fixem, la nostra recerca d’abans esta escrita a la primera casella, només harem
de canviar-la per la segona i ja estarem definint la recerca amb la frase exacta, es a
dir, pagines on només aparegui la frase exacta “recetas de cocina”.
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I per definir encara més, tenim una opció per definir el idioma amb el qual ens
mostrarà les pagines i una altre per cercar a una regió concreta del món.

Ara havent seleccionat l’opció amb la frase exacta i amb quin idioma i a quina regió ha de fer
la cerca farem un clic al botó Cerca amb Google.

Com podeu observar heu reduït moltíssim el nombre de resultats i ara us serà molt
més fàcil trobar una Web que només parli de “Recetas de cocina”.
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Eines d’idioma
A la pàgina principal de Google també teniu una altra opció molt interessant
anomenada Eines d’idioma, amb la qual podem traduir qualsevol text i pàgines Web.
Per accedir-hi, només haureu de fer un clic a l’opció Eines d’idioma de la pàgina
principal de Google.

Un cop heu entrat a l’opció us trobareu amb la següent pagina.
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Nosaltres veurem com utilitzar les opcions Tradueix el text i Tradueix una pagina Web.

Tradueix el text
Aquest apartat d’Eines d’idioma s’utilitza bàsicament per traduir qualsevol text a
qualsevol idioma sempre definint el idioma d’origen i el idioma destí.
En el panell de sota el títol escriureu o enganxareu qualsevol text, i més a sota hi ha
els desplegables amb els quals definirem els idiomes.

Idioma destí
Idioma d’origen

Idioma d’origen: Idoma amb el que hem escrit o enganxat un text.
Idioma destí: Idioma al qual volem traduïr.

Tradueix una pagina Web
Aquest apartat funciona com l’anterior i treballa amb pagines web. Per utilitzar-ho
només haurem d’escriure o enganxar una direcció URL a la casella corresponent i
definir els idiomes d’origen i destí com abans.
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PRINCIPALS APLICACIONS D’INTERNET A LA VIDA QUOTIDIANA
Treball
Amb l’aparició d’Internet i de les connexions d’alta velocitat disponibles per a tothom,
Internet ha modificat, de manera significativa, la manera de treballar de milions de
persones. En oposició a la típica jornada laboral de 8 hores on els treballadors es
desplacen al seu lloc de treball, Internet permet una flexibilització més gran pel que fa
a horaris i lloc de treball.
Per exemple, un comptable pot revisar els llibres
de comptes d’una empresa que estigui en un altre
estat, accedint a un servidor que es trobi en un
tercer estat i sigui mantingut per uns tècnics
residents en un quart estat.
Internet, i sobre tot els blocs, han donat als
treballadors un fòrum a través del qual poden
expressar les seves opinions sobre la feina,
companys, caps…

Lleure
Pel que fa al lleure Internet en ofereix un munt de possibilitats i de llocs on trobar i
compartir aficions com ara la fotografia, cuina, bricolatge, viatges, etc. A la xarxa
podrem escoltar gairebé qualsevol cançó que ens vingui de gust, llegir els diaris, veure
sèries de televisió, i moltes coses més.
Molta gent utilitza Internet per baixar-se pel·lícules, música i
altres fitxers. Hi ha fonts gratuïtes i de pagament i utilitzen
tecnologies p2p, utilitzant servidors centralitzats i distribuint
la informació.
Els serveis més utilitzats són aquells que permeten
connectar-nos amb altres persones, conegudes o no, com
ara els de missatgeria instantània, el xats, el fòrums, el
correu electrònic o les xarxes socials. També tenen molts
usuaris els videojocs, especialment els sistemes
multijugador.
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Però és justament en les activitats d’oci on es corren més riscos a l’hora d’exposar-se
a les inseguretats d’Internet. Hi ha molts llocs de pornografia i de jocs i apostes, que
generen gran part de la publicitat a Internet, i cal que anem amb compte, de fet com al
món físic, on també existeixen molts llocs on sabem que no hi hem d'anar.

LES MESURES PER GARANTIR LA PRIVADESA I LA SEGURETAT
DE LA INFORMACIÓ
Les mesures que podem prendre
Hi ha dos factors a tenir en compte:
1. A qui estem oferint aquesta informació.
2. A través de quin tipus d'aplicació (entorn web o servei de missatgeria o sistema
de comunicació) estem enviant informació.

Amb qui estem compartint aquesta informació?
Hem de tenir en compte diferents possibilitats i les seves implicacions:
Si estem oferint informació personal o privada a una institució o entitat pública o
privada. En aquest cas, haurem d'assegurar-nos que, d'una banda, és realment
aquesta institució o entitat amb la qual estem intercanviant informació (i no una altra
que “simula” ser aquesta) i, d'una altra, que es farà un ús correcte de les dades que
enviem (és obvi que hi ha institucions de les quals ens podem refiar i d'altres que no
coneixem i de les quals no podem tenir la seguretat necessària per tal de confiar-los,
per exemple, les nostres dades bancàries).
Estem oferint informació privada a una persona coneguda o desconeguda. El concepte
de “conegut” és relatiu, més encara quan es tracta de relacions establertes a través de
la xarxa d'Internet.
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A TRAVÉS DE QUIN TIPUS D’APLICACIÓ ESTEM ENVIANT
INFORMACIÓ?
A través d'una plana web.
Tal com veurem més endavant al capítol que ens parla de les gestions en línia, hi ha
elements que ens garanteixen que la nostra informació està protegida a través d'un
accés segur: quan l’adreça de l’espai web comença per “https” i quan el navegador
ens mostra una icona en forma de cadenat.
D'una altra banda, hem d'observar amb cura la pàgina web i cercar elements que ens
ajudin a establir la seva fiabilitat. Hi ha algunes recomanacions:
•

Que tingui l'enllaç o estigui enllaçada des d'altres pàgines dignes de la nostra
confiança.

•

Que puguem accedir a les dades identificatives de la companyia i/o institució
que presenta el web o, en el seu lloc, de l'arxiu on quedaran enregistrades les
dades que enviem.

•

Que, navegant per la plana web, no tinguem accés a les dades personals de
tercers.

A través de correu electrònic:

Hem de pensar que el correu electrònic no és el mitjà més adequat per enviar
informació “sensible” o excessivament personal. Hi ha diferents motius, però els
principals són:
Sovint es produeixen errors “humans” i els correus poden arribar a destinataris no
desitjats.
La informació enviada no està codificada de cap manera.
La informació enviada viatja per diferents servidors no segurs.
És possible que el receptor de la informació no tingui les degudes precaucions a l'hora
de tractar la informació rebuda (per desconeixement, per exemple) o no protegeixi
degudament les seves contrasenyes. Òbviament, també és possible que no sigui la
persona que esperem que sigui.
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És més que recomanable tenir una adreça de correu electrònic alternativa per tal
d'emprar-la en situacions en què no tenim plena garantia de l'ús que se'n farà.

Amb una eina de missatgeria electrònica

Els xats i les videoconferències (via Messenger, Gmail, Skipe o eines similars)
no són segurs. Les comunicacions no s'encripten i els nivells de protecció són molt
baixos (entre d'altres coses per afavorir la sincronia de la comunicació). En aquests
espais resulta de molta utilitat emprar pseudònims (substituts del nostre nom real).
Només desvetllarem la nostra identitat a les persones que siguin de la nostra
confiança.

Fent servir les xarxes socials

A través d'una eina web de les anonenades “xarxes socials” (com podria ser el
“Facebook” o el “Ning”).
Hem de tenir en compte que la privacitat, en aquest cas, és relativa. En el moment en
què publiquem continguts a una eina web estem obrint la porta al món i deixant de ser
anònims… fins i tot quan es tracta d'una eina vinculada amb una xarxa social a la qual
només donem accés als nostres amics. Sovint passa que els “amics dels nostres
amics” tenen accés a aquesta informació. El control deixa d'estar en les nostres mans i
tot i que la tecnologia i l'ètica associada amb ella avança cada dia més, la seguretat
mai serà absoluta (i ara és més que dubtosa).
En aquests espais, és important no donar dades físiques que no siguin imprescindibles
i no informar de les nostres activitats laborals, d'estudis i/o vacacionals, com a mesura
preventiva.

A través d'un bloc

Per més que vulguem mantenir com “anònima” una eina com el bloc, quan va
passant el temps anem incorporant continguts que ajuden a identificar-nos. Hi ha
persones verdaderament expertes en fer-ho. Per tant, ens abstindrem de publicar a
qualsevol tipus d'espai a Internet aquells continguts que considerem excessivament
personals, perquè les possibilitats que algú ens identifiqui són altes.
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SEGURETAT A INTERNET
Quan parlem de seguretat a Internet s’han de diferenciar els següents aspectes:
- Seguretat de l’usuari
- Seguretat de la informació de l’equip informàtic.

Seguretat de l’usuari
Internet és una eina magnífica que en la majoria de casos aporta coses positives per a
qui es connecti, tot i això hem de tenir clars els riscos que pot comportar navegar per
Internet.
Internet és un reflex de la societat i s’hi pot trobar també tot el que es pot trobar en
aquesta; per tant hi ha coses bones i, també, coses dolentes.
Hem classificat els perills d’Internet en quatre àrees:
- Riscos per contingut
- Riscos per contacte
- Abusos del comerç electrònic
- Perills legals
Riscos per contingut
Com a qualsevol ciutat, a Internet hi ha zones que no
són aconsellables pels menors ja que poden afectar el
seu desenvolupament com a persones.
El contingut que és desaconsellable per a un nen el
determina la seva família, la societat en la que viu…
però normalment són webs amb continguts sexuals,
violents, xenòfobs, sectaris, d’ús d’armes, instruccions
per cometre delictes…
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Riscos per contacte
A part dels perills derivats dels continguts que es pot tenir, també s’ha de tenir en
compte tot el que es pugui escriure o enviar.
Hi ha diferents zones de contacte a Internet: xats, correu electrònic, webs, fòrums,
missatges instantanis…
S’ha de vigilar de no donar informació personal que algú altre pugui utilitzar amb males
intencions.
Abusos del comerç electrònic
Algunes persones són molt influenciables davant les
noves tècniques de màrqueting comercial que
apareixen a través d’Internet. Aquestes són un
objectiu específic per a les empreses que utilitzen
tècniques de venda abusives:

-

Els saturen de publicitat.

-

Els demanen tot tipus de dades personals,
erosionant la seva privadesa personal.

Els demanen informació sobre els seus
gustos.

Perills legals
No tan sols som víctimes potencials dels riscos d’Internet si no que també podem ser
responsables d’actes ofensius o il·lícits a Internet.
S’han denunciat diversos casos de menors que s’han posat en embolics per
amenaçar, intimidar… a través del correu
electrònic, pàgines web, xats o fòrums.
També és il·legal que publicar o distribuir
programes, dibuixos, música, vídeos,
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textos… amb drets d’autor sense el consentiment del seu autor o propietari.
És per això que hem de ser conscients que els nostres actes poden perjudicar altres
persones.
Eines de control
Per a protegir als menors dels perills d’Internet, els pares o tutors poden decidir
instal·lar eines de control a l’ordinador, filtres i altres tipus de programes informàtics
que permeten controlar el que fan els menors a Internet
Els filtres permeten bloquejar webs no desitjades i
evitar que el menor accedeixi a continguts com
podrien ser: sexe, violència, xenofòbia, racisme,
sectes, paraulotes…
El filtratge de continguts, ni que sigui un tema
controvertit, ara mateix es veu com la millor manera
de garantir els drets dels menors, ja que també
respecta la llibertat d’expressió a Internet.
Permet als pares, tutors… decidir quins són els continguts apropiats per als seus fills
segons els seus propis criteris.
Els filtres més coneguts són E-optionet, CyberPatrol, NetNanny, Cyber sitter o
Internet Filter, entre d’altres.

Seguretat de l’equip informàtic
Els ordinadors personals poden contenir tot tipus d’informació personal (adreces,
telèfons, números de compte bancari…)
Per tal d’evitar que les nostres dades passin a mans d’altres o algun virus infecti el
nostre ordinador, hi ha alguns consells que es poden seguir:
Web

-
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-

No clicar a les finestres d’anunci que apareguin a l’ordinador. Aquestes
finestres es poden bloquejar.

-

Actualitzar sempre el navegador i utilitzar els que siguin més segurs (Firefox)
Utilitzeu un tallafocs (firewall) i a poder ser un anti-virus (que actualitzarem
constantment)

Xat / missatgers instantanis

-

Instal·larem programes de xat “segurs”.

-

No clicarem a la publicitat que hi pugui aparèixer.

No acceptarem els usuaris que no coneguem.
No clicarem a cap enllaç que ens arribi si no estem segurs que qui ens l’envia
és de confiança.

Correu electrònic

-

No obrirem cap correu que no sigui d’algú
que coneguem. Eliminem immediatament
els correus dels remitents desconeguts.

-

Utilitzarem l’eina de “Correu Brossa” (o
spam) perquè filtri els correus entrants.

-

Bloquejarem els remitents no desitjats.

-

No obrirem cap document adjunt si no
estem segurs que és d’un remitent de
confiança i no conté virus.

-

Canviarem regularment les claus d’accés
del correu, sobretot si utilitzem serveis com Hotmail, Yahoo, Gmail…
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-

Si el nostre correu electrònic conté informació molt confidencial, utilitzeu la
tecnologia d’encriptació de claus. Tot i que l’encriptació demani un petit esforç,
és la millor manera de garantir que tan sols els destinataris a qui van dirigits els
correus electrònics els podran llegir.

Ordinador

-

N’actualitzarem el sistema
operatiu.

-

Utilitzarem un antivirus i
l’actualitzarem regularment.

-

Si cerquem més seguretat,
instal·larem eines per a
incrementar el nivell de seguretat
de l’ordinador.

-

No ens baixarem d’Internet cap
fitxer que no sapiguem que és segur.

-

No instal·larem cap programa si no sabem perquè serveix, si és segur i
realment útil.

-

Vigilarem amb els programes espia i instal·larem un programa per a detectar-lo
si eliminar-los.

-
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PRIVADESA DE LA INFORMACIÓ
Pàgines web segures
Tots els llocs web comencen per HTTP, però en les pàgines segures, es transforma
automàticament en HTTPS.
Aquests llocs web solen ser bancs o caixes d’estalvis, però també ho trobarem quan
estem realitzant una compra per Internet. Si no hi veiem HTTPS a l’adreça del lloc
web, aquesta pàgina no és segura.
Un altre mètode de saber si un lloc web és segur, és mirar si a la part dreta de la barra
d’estat del navegador hi apareix un cadenat.

Contrasenyes
Quan creem una contrasenya, fem-ho de forma
segura. La seguretat del compte d’usuari depèn
de la contrasenya. Per això considerarem:
•

La llargada de la contrasenya: És
preferible que tingui un mínim de 8
caràcters.

•

Tipus de caràcters: Combinarem lletres i
xifres, i, si el formulari ho permet, lletres majúscules, lletres minúscules i guions
baixos.

•

No farem servir paraules comunes.
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•

Evitarem utilitzar la mateixa contrasenya per a molts comptes d’usuari
especialment la que utilitzem amb el correu electrònic.

•

No comunicarem la nostra contrasenya a ningú, pero si ho fem, la canviarem el
més aviat possible.

•

Periòdicament, canviarem la contrasenya del compte d’usuari.

Signatura digital
La realització de transaccions electròniques segures
requereix la utilització de la signatura electrònica com a
mecanisme per garantir l’autenticitat, integritat i
confidencialitat de la informació.
La signatura electrònica es un conjunt de dades en
format electrònic que estan relacionades amb d’altres
dades electròniques, que s’utilitzen com a mitja per identificar a una persona.
Hi ha tres classes de signatura electrònica:
1. La signatura electrònica: És una xarxa de caràcters generats per un algoritme
matemàtic, la qual garanteix la identitat de la persona que signa i la integritat
del text o del missatge enviat.
2. La signatura electrònica avançada: És una signatura electrònica que permet
identificar la persona que signa i detectar qualsevol canvi posterior en les
dades signades.
3. La signatura electrònica reconeguda: És una signatura electrònica basada en
un certificat reconegut i que es genera mitjançant un dispositiu segur de creació
de signatura.
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AVALUACIÓ DE LA INFORMACIÓ D’INTERNET
Actualment tothom pot accedir a Internet i publicar-hi qualsevol tipus d'informació. Per
aquest motiu, hem de ser capaços d’avaluar si aquesta informació és fiable i segura.

Portada de la web de l'Enciclopèdia Catalana, on es pot apreciar a la part inferior els enllaços a les
dades de contacte de la institució

L’autoria
Una de les claus a l’hora d’avaluar una informació consisteix a saber qui publica el
contingut, si el lloc que visitem és d’una institució (una entitat educativa, una empresa
comercial, una associació sense ànim de lucre, etc.) o bé d’un particular.
El segon aspecte a considerar és si podem posar-nos en contacte amb el responsable
del contingut (si es tracta d’un autor que firma l’article dintre d’un lloc web que conté
més informació), o si a la pàgina web hi ha algun enllaç que permeti comunicar-nos
amb la institució o entitat que publica els continguts.
El tercer aspecte és veure si la informació està actualitzada; es pot comprovar, per
exemple, mitjançant la darrera data de publicació del contingut.
El quart aspecte és avaluar si la informació és creïble, o bé si es tracta d’una
informació publicitària o que intenta persuadir d’alguna cosa el lector.
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La qualitat dels enllaços
Molts llocs inclouen enllaços. Hem de comprovar si els enllaços estan actius i si
presenten els continguts amb una informació actualitzada. Per exemple, si una pàgina
web enllaça freqüentment amb altres pàgines que mostren un missatge d’error, pot
significar que aquesta pàgina no s’ha actualitzat o revisat des de fa temps.
També hem de tenir en compte si els enllaços estan relacionats amb el contingut del
lloc original.

Si una pàgina web enllaça freqüentment amb altres pàgines que mostren un missatge d’error,
pot significar que aquesta pàgina no s’ha actualitzat o revisat des de fa temps

El disseny del lloc
Una bona pàgina d’inici ha de presentar un resum del contingut del lloc web i una guia
o índex sobre com accedir-hi.
Un dels aspectes que cal que considerem és si la navegació dintre del lloc és clara i
coherent i si és fàcil de trobar-hi allò que cerquem; per exemple, és molt convenient
que disposi d’un plànol de navegació o esquema de les diferents seccions que conté
(un mapa web).
També hem de considerar si hi ha elements multimèdia i si aporten informació de
qualitat al lloc.
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Una altra manera d'avaluar la informació que ofereix un lloc web és tenir en compte les
valoracions que els usuaris fan de determinades pàgines relacionades amb la
informació (per exemple, les valoracions de cases rurals per part dels clients en webs
de viatges) o les referències que, en blocs específics, es donen sobre un determinat
tema.

Mapa del web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
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CORREU CIUTADÀ
Introducció
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.

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.
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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
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.

Utilització del correu ciutadà
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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’usem 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.
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.
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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.

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:
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-

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.

-

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.
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Un cop hem emplenat els diferent camps, fem clic al botó “Desar” a la part superior,
just a sota de correu.

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.
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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.
Nou
Aquesta opció ens permet redactar un missatge i enviar-li a l’adreça electrònica d’un
amic.
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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.

A la mateixa alçada del botó Nou tenim:
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-

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

Tanca la sessió
Sempre que haguem acabat d’utilitzar el
correu
electrònic
ens
haurem
de
desconnectar. Per fer-ho hi ha al costat dret
l’enllaç Tanca sessió per a sortir de la
sessió.
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ACCEDEIX A UN WEB PER CONSULTAR I DESCARREGAR
INFORMACIÓ
Descàrrega
Descarregar o baixar és l'acció informàtica per la qual un arxiu que no resideix a la
màquina d'un usuari passa a estar-ho, mitjançant una transferència a través d'una
xarxa des d'una altre computadora que sí ho alberga; l'acció es denomina download en
anglès.
La durada del procés variarà en funció de la mida del fitxer, de la velocitat d'enviament
de la màquina que ho alberga i de la velocitat de descàrrega del que ho rep.

Funcionament
Generalment els arxius es descarreguen d'un servidor (o host) mitjançant descàrrega
directa; on qui rep l'arxiu es coneix com 'client'. El procés contrari (enviar un arxiu a
altre ordinador) es coneix com pujar (upload en anglès).
Per a efectuar la transferència existeixen múltiples maneres, segons el protocol que
parlin les dues màquines implicades. la més comuna és per mitjà del protocol HTTP,
utilitzat pels navegadors per a visualitzar les pàgines web, però també podem usar
FTP si el que volem és buscar un arxiu concret dintre d'una carpeta remota, o
protocols específics per a compartir arxius entre moltes persones (xarxes P2P); també
es realitza mitjançant P2M.
De fet, quan un usuari visualitza una pàgina web ja està efectuant una descàrrega,
només que el navegador realitza aquest procés de manera transparent per a l'usuari.
Aquest navegador sol·licita tots els arxius que formen la pàgina web (codi, fotos,
multimèdia...) i, conforme van arribant, va reconstruint la imatge de la pàgina web en la
pantalla de client.
Les descàrregues s'acostumen a processar en dues fases, en la primera el client es
posa en contacte amb el servidor i li indica quin arxiu requereix, en la segona si el
servidor disposa de l'arxiu li comença a enviar l'arxiu en petits blocs (si pel contrari no
el té li indica que no pot enviar-se).
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Descarregant Mozilla Firefox
Nosaltres en aquest curs farem una prova de descarregar l’explorador lliure Mozilla
Firefox que és el programa que fem servir a classe.
El primer que haurem de fer serà anar a la barra d’adreces de l’explorador i escriure la
següent adreça URL www.softcatala.cat i polsem la tecla enter.

Tot seguit la pagina es carregarà i ens fixarem que a la part esquerra del Web hi ha
una columna amb un Top 20.

En aquest apartat de la Web haurem de seleccionar Firefox fent un click a sobre.
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Tot seguit és carregarà una nova pagina a la qual hem de seleccionar quin tipus de
sistema operatiu utilitzem, nosaltres seleccionarem Windows fent un click a sobre de
l’enllaç.

Per últim apareixerà una finestra de Windows per acceptar la descarrega, farem un
click a Guardar archivo i començarà la descarrega.

L’arxiu es descarregarà al lloc on nosaltres tenim seleccionat al navegador, a on es
descarreguen els arxius des de Internet, que normalment es l’escriptori, si no es així
l’haurem de trobar al nostre ordinador per instal·lar-ho.

Per instal·lar-ho només s’ha de fer doble click a sobre de l’arxiu descarregat i seguir
els passos que ens van sortint.
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PÀGINES INTERESSANTS
Encara que no hagueu utilitzat molt Internet segur que us sonen planes com Google,
Youtube... perque són molt esteses i les utilitza molta gent.
Veiem algunes d’aquestes Webs.

EBAY
Pàgina web destinada a la subhasta de productes a través d’Internet.
www.ebay.es
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YOUTUBE
Lloc web que permet als usuaris pujar, veure i compartir vídeos.
www.youtube.com

GUIA CAMPSA / VIA MICHELIN
Mapes, carrers, rutes, càlcul d’itineraris, planificació de viatges, reserves en línia,
turisme y gastronomia, restaurants i hotels...
www.guiacampsa.com
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www.viamichelin.com

HOTMAIL
Gestor de correu electrònic en línia.
www.hotmail.com
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GOOGLE
Encara que el seu principal producte és el cercador, l’empresa ofereix també altres
serveis, com webmail i missatgeria instantània (Gmail i Google Talk), mapes en línia
(Google Maps), vídeos en línia (Google Video...)...
www.google.com
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PÁGINAS AMARILLAS
Directori d’empreses i professionals d’Espanya
www.paginasamarillas.es

AEMET i METEOCAT
Informació sobre el temps, la ciència de meteorologia i els serveis del Ministeri de Medi
Ambient i del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
www.aemet.es / www.meteocat.com
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TERRA
Portal d’actualitat, esports, jocs, música, cinema, finances (Invertia), dona, motor,
cercador, correu gratis, xat, horòscop...
www.terra.es

GENCAT
Pàgina de la Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat
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SOFTCATALÂ
Organització sense ànim de lucre dedicada a la traducció i la distribució de productes
informàtics lliures en català.
www.softcatala.cat

CAPRABO A CASA (COMERÇ EN LÍNIA)
Venda d’alimentació, productes frescos i per a la llar a través d’Internet i amb servei
d’entrega a domicili segons zones de distribució. Cal registrar-se com a usuari.
Aquests són els 6 supermercats principals que ofereixen aquest servei.
www.capraboacasa.com
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LA CAIXA ( BANCA EN LíNIA)
Pàgina de “La Caixa”
www.lacaixa.es

TRADUCTOR EL MUNDO
Eina de l’Oficina de Espanyol en la Sociedad de la Información de l’Instituto Cervantes
Permet la traducció en línia entre diversos idiomes de forma gratuïta.
www.elmundo.es/traductor/
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Els meus Apunts
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