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Mapa dels itineraris

Activitats de l'itinerari 1
1
I1.1 Taller: Iniciació a la informàtica Nivell I (4 hores)
I1.2 Taller: Iniciació a la informàtica Nivell II (4 hores)
I1.3 Taller: Iniciació a la fotografia digital: telèfons mòbils, càmeres i tauletes (4 hores)
I1.4 Taller: Introducció al full de càlcul Nivell I (4 hores)
I1.5 Taller: Introducció al full de càlcul Nivell I (2 hores)
I1.6 Taller: Introducció al processador de textos Nivell I (4 hores)
I1.7 Taller: Introducció al processador de textos Nivell II (2 hores)
I1.8 Càpsula: Introducció als dispositius mòbils: telèfons mòbils i tauletes (4 hores)
I1.9 Taller: Aplicacions de missatgeria al telèfon mòbil: whatsApp, telegram i line. (2 hores)
I1.10 Joc Aplicat: Converteix-te en un ciutadà digital
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Introducció
La popularització del ús dels ordinadors, a finals del segle passat, ha suposat una revolució en la manera de
generar i emmagatzemar la informació que fem servir habitualment. Per una banda, la digitalització ha permès
que l’accés, la modificació i la creació de continguts es faci de manera més eficaç i ràpida, i que el llenguatge
audiovisual s’utilitzi de manera generalitzada. Per altra banda, l’estandardització d’Internet ha fet que aquesta
informació i els dispositius que fem servir cada cop estiguin més connectats entre ells i en l’intercanvi continu
de dades.
A més, la utilització dels ordinadors ja no es redueix a llocs fixes sinó que cada vegada més el seu ús s’associa
a la mobilitat. Un exemple clar són els telèfons mòbils intel·ligents que gràcies a les prestacions que faciliten
són aparells que permeten anar molt més enllà del tradicional ús comunicatiu. Tot sembla indicar que aquesta
tendència es consolidarà en un futur no gaire llunyà i cada cop estarem més envoltats d’objectes intel·ligents.
En aquest nou context, on les tecnologies de la informació i la comunicació faciliten la creació d’un entorn digital
cal tenir les competències que facilitin l’ús adequat del ordinadors i aparells digitals i que promoguin l'autonomia
i seguretat de les persones en tots els àmbits on la tecnologia hi sigui present.

Mapa conceptual
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Alguns conceptes
Món digital
Concepte associat a la societat de la
informació. Es refereix als contextos en què
la creació, la distribució i el tractament de la
informació a través de les TIC (Tecnologies
de la informació i la comunicació) formen
part de les activitats econòmiques, socials
i culturals. La generalització de l'ús dels
ordinadors i d’Internet ha permès el
desenvolupament d’aquest nou entorn
digital.
Alfabetització digital
L’alfabetització digital és el procés
Il·lustració 1: L'ús de telèfons intel·ligents s'ha estès als
d'aprenentatge que permet a les persones
darrers anys. Autoria: Steven Böhm. Obra amb llicència
integrar eines i tecnologies que cada cop
CC Reconeixement – No comercial 2.0
més s’utilitzen als diferents àmbits socials
(familiar, social, professional...), al seu
quotidià.
Donat aquest context, i la tendència creixent a la innovació tecnològica i a la universalització de l’accés als
ordinadors i a Internet, la competència digital es converteix en un element fonamental per a la formació
continuada de la ciutadania al llarg de la seva vida.
La competència digital
Més enllà de l'ús específic d’eines tecnològiques es considera que
aquesta alfabetització inclou la capacitat per llegir, escriure,
comunicar i resoldre problemes a partir del llenguatge.

L’alfabetització digital permet realitzar diferents tipus d’activitats amb autonomia, com per exemple:


Accedir a la informació digital i transferir-la fent servir diferents dispositius.



Comunicar-se amb família, amics, companys de treball a través de les eines de comunicació
que ofereix Internet.



Cercar informació a la xarxa sobre diferents temes: laboral, viatges, salut...



Realitzar amb seguretat transaccions electròniques relacionades amb el comerç electrònic
o la banca en línia.
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Internet de les coses
Aquest terme fa referència a la connexió de diferents objectes de la vida quotidiana a Internet. Actualment
per exemple, la televisió o els telèfons mòbils, són un exemple i tot sembla indicar que cada cop més ens
trobarem amb objectes connectats a la xarxa i que permetran intercanviar dades i informació.
En aquest sentit cada cop més es tendeix a integrar la tecnologia de manera que sigui fàcil d’utilitzar i intuïtiva,
i per tant , més invisible.1

1
Font: Roca Salvatella [http://www.rocasalvatella.cat/blog/2012/11/arriba-la-internet-de-les-coses-arriba-lainternet-dels-serve/]
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L’ordinador o dispositiu digital
Definició i característiques
Un dispositiu digital, que també anomenem
ordinador o computadora, és una màquina
electrònica que rep i processa dades per a
convertir-les en informació útil. Es diferencia
diferencia d'altres màquines similars perquè
és un aparell de propòsit general, és a dir,
que serveix per fer diverses tasques de
manera simultània.2
Els dispositius digitals estan presents a
diferents àmbits de la vida quotidiana. De
vegades formen part d’altres màquines com
ara els cotxes, els caixers automàtics, els
avions... o bé són
independents i es
destinen a l’ús personal, com poden ser el
ordinadors de sobretaula, portàtils, tauletes
o telèfons intel·ligents.

Il·lustració 2: Quadre de comandament d'un cotxe amb
ordinadors encastats. Autoria: Yutaka Tsutano. Obra amb
llicència CC Reconeixement 2.0Genèrica

Alguns exemples de dispositius digitals
personals són:
 Ordinador de sobretaula: ordinador que va ser dissenyat per fer-lo servir en una ubicació fixa,
com un escriptori.

2



Ordinador portàtil (laptop): ordinador personal transportable.



Telèfon intel·ligent o smartphone: telèfon mòbil que fa servir un sistema operatiu propi i que
té capacitats de computació i connectivitat superiors a les de la telefonia mòbil tradicional.



Tauleta: és un tipus d’ordinador portàtil, de mida superior a un smartphone, i que fa servir per
defecte un teclat virtual i pantalla tàctil.



Lector de llibre digital: dispositiu electrònic portàtil que ha sigut dissenyat per facilitar la
lectura de llibres digitals (també coneguts com a e-books) i altres publicacions en format
electrònic.



PDA: ordinador portàtil de mides reduïdes, dissenyat originàriament com a agenda electrònica
i amb un sistema de reconeixement d’escriptura.

Font: Viquipèdia [http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordinador]
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Telèfons intel·ligents
Els telèfons intel·ligents o smartphones són un exemple de com un
aparell digital ha incorporat les funcionalitats d’un ordinador per tal
d’oferir noves prestacions, i que fan que avui en dia, gràcies a la
mobilitat que permet i al seu elevat grau de personalització sigui
una potent eina de comunicació que a més facilita la realització de
tasques professionals, quotidianes o bé d’oci.

Funcionament
Habitualment, un dispositiu digital recull les instruccions o ordres enviades per un usuari mitjançant, per
exemple, una aplicació informàtica. A partir d'aquí processa la informació, emmagatzema les dades i continua
amb les instruccions següents fins al final del procés.
Per fer aquestes funcions l’ordinador disposa de quatre tipus d’elements :

1. Dispositius
sortida

d’entrada

i

Per exemple, el teclat, el ratolí o les
pantalles tàctils són dispositius
d’entrada, mitjançant els quals
l’usuari introdueix la informació a
l’ordinador.
Els dispositius de sortida mostren
els resultats obtinguts després d’un
procés: són les pantalles, les
impressores, etc.
Il·lustració 3: Connexions d'un dispositiu digital. Autoria:
Jamie McCall. Obra amb llicència CC Reconeixement 2.0
Genèrica

2. Memòria

És un espai de cel·les numerades on
s’emmagatzema la informació i les
instruccions o ordres amb les quals opera el dispositiu digital.
Existeixen dos tipus de memòria:
1. Disc dur o memòria interna: memòria permanent on es pot emmagatzemar grans quantitats
d’informació.
2. Memòria RAM: permet el processament ràpid de la informació, tot i que té un caràcter temporal
(es buida en reiniciar l’ordinador).
Memòria RAM
La memòria RAM és la que determina la velocitat de l’ordinador quan
tenim diferents programes o aplicacions obertes simultàniament. És a
dir, com més memòria RAM, més capacitat tindrà l’ordinador per fer
diferents tasques al mateix temps.
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3. El processador o CPU
Interpreta instruccions i processa
dades contingudes als programes
de l’ordinador. En altres paraules,
és el cervell de l’ordinador i controla
tots els seus moviments: obrir i
tancar un programa, canviar la
pantalla, executar una ordre, etc.

4. Programes o aplicacions
Són llargues llistes d’ordres o
instruccions que fan que l’ordinador
realitzi tasques.
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Il·lustració 4: Interior d'un dispositiu de sobretaula.
Autoria: Axel Schwenke. Obra amb llicència CC
Reconeixement – Compartir igual 2.0 Genèrica

Components
Els elements que fan que un ordinador
personal funcioni es divideixen en dues
categories: maquinari i programari.

Maquinari
El maquinari (en anglès hardware) d'un
dispositiu digital és el conjunt de les seves
parts físiques. Es classifica principalment per
situació (central o perifèric) i funció (entrada,
sortida,
entrada-sortida
o
emmagatzematge).
El teclat, el ratolí, les pantalles tàctils, la
memòria, o el processador són exemples de
maquinari.

Il·lustració 5: El ratolí és part del maquinari. Autoria:
Pure9. Obra amb llicència CC Reconeixement – Sense obra
derivada 2.0 Genèrica

El maquinari
Consulta l'etiqueta Maquinari al marcador social, per a obtenir més
informació.
[https://groups.diigo.com/group/cibernarium/content/tag/maquinari]

Els principals elements del maquinari són:

Maquinari central
Conté els elements principals del maquinari
com la memòria, el processador o CPU o les
targetes gràfiques i de so, entre d’altres.
En el cas d’alguns ordinadors de sobretaula
aquest maquinari rep el nom de torre i es
connecta a través d’un cable a la resta de
components.
En canvi, als dispositius mòbils, el maquinari
central està integrat en el mateix aparell.
Il·lustració 6: Smartphone sobre un teclat d'equip de
sobretaula. Autoria: Johan Larsson.Obra amb llicència CC
Reconeixement 2.0Genèrica
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Dispositius apuntadors
Un dispositiu apuntador és un maquinari d'entrada que permet a l'usuari interactuar amb l'ordinador mitjançant
gestos i moviments físics. Les accions del dispositiu apuntador es visualitzen a la pantalla a través del cursor i
altres canvis visuals.3
Funcions dels dispositius apuntadors
Les principals funcions d’aquests dispositius són: assenyalar,
seleccionar, accionar i cercar les opcions disponibles en un
determinat element.

Es poden classificar en dues categories: bé els que es basen en el moviment d’un objecte (ratolí, joystick,
trackball, etc.) o bé els que es basen en una superfície accionada (ratolí tàctil o pantalles tàctils).
Els dispositius apuntadors més habituals als ordinadors d'ús personal són:

El ratolí
És un petit dispositiu portàtil que es fa lliscar sobre una superfície horitzontal llisa.
Moviments del ratolí
El ratolí detecta el moviment que la mà de l’usuari li proporciona i
reflecteix la seva presència, mitjançant un punter o fletxa, a la pantalla
del monitor.
Aquest punter segons per quina zona es desplaça canvia de forma.
Les formes més habituals són: una fletxa, una línia vertical, una mà o
un rellotge de sorra.

Respecte a les parts del ratolí habitualment
podem diferenciar dos botons i una rodeta
central:
• Botó principal: permet seleccionar, amb un
clic, o obrir elements (amb doble clic).
• Botó secundari: permet accedir al menú
contextual de l'element apuntat.
• Rodeta central: permet el desplaçament
vertical per la pantalla o document sense
necessitat de fer servir la barra de
desplaçament.
Existeixen diferents tipus de ratolins segons
sigui el seu mecanisme: mecànics, òptics,
làser, etc.

3

Il·lustració 7: Ratolí estàndard. Autoria: DJOtaku. Obra
amb llicència CC Reconeixement 2.0 Genèrica

Font: Viquipèdia [http://ca.wikipedia.org/wiki/Dispositiu_apuntador]
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Pràctica amb el ratolí
Consulta l'etiqueta Ratolí al marcador social, per a practicar i conèixer
millor les característiques d’aquesta eina.
[https://groups.diigo.com/group/cibernarium/content/tag/ratol%C3%A
D]

Ratolí tàctil (Touchpad o trackpad)
A la majoria dels ordinadors portàtils el ratolí
està integrat en forma de ratolí tàctil: es
tracta d’una superfície que incorpora les
mateixes funcionalitats que la resta de
ratolins:
 Per moure el punter cal lliscar el dit per
la superfície en la direcció que es vulgui
moure.


La majoria de models incorporen els
botons principal i secundari. Alguns
també tenen una rodeta per al
desplaçament vertical.
Il·lustració 8: Ratolí tàctil d'un ordinador portàtil. Autoria:
Guilherme Ostrock. Obra amb llicència CC Reconeixement
2.0 Genèrica

Pantalla tàctil

Una pantalla tàctil (touchscreen en anglès)
permet la interacció amb la persona usuària mitjançant el contacte directe sobre la seva superfície. Aquest
contacte es pot realitzar bé amb els dits, bé amb un estilet o altres eines similars. També actua com a perifèric
de sortida, mostrant els resultats introduïts prèviament. Actualment hi ha pantalles tàctils que poden instal·lar se sobre una pantalla normal.4

Pantalles tàctils
Consulta l'etiqueta pantalla tàctil al marcador social, per a saber més
sobre el funcionament d'aquest tipus de pantalles.
[https://groups.diigo.com/group/cibernarium/content/tag/pantalla_t%
C3%A0ctil]

Actualment la majoria de dispositius mòbils fan servir pantalles tàctils que es caracteritzen per funcionar
sense pressió, és a dir, només cal lliscar el dit per la pantalla per tal de fer-les servir. A més es caracteritzen
per:
• Facilitar la funcionalitat de zoom de les imatges o textos que visualitzem.

4

Font: Viquipèdia [http://ca.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A0ctil]
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• En la majoria de models es giren automàticament segons l’orientació, vertical o horitzontal amb la qual
agafem el dispositiu.
Per altra banda, cal dir que l'ús de les pantalles tàctils està força estès no només als dispositius mòbils sinó
també en altres ordinadors que trobem a la nostra vida quotidiana com els caixers automàtics o bé les màquines
que venen bitllets del transport públic.
A més de la seva facilitat d'ús alguns dels
principals avantatges són:


Són més adequades que els
dispositius com el teclat o ratolí en
màquines o ordinadors que els fa
servir molta gent, donat que no es
fan malbé amb tanta facilitat.



Afavoreixen una major interacció
entre ordinador i usuari.

Això no obstant,
inconvenients:

presenten

alguns

Il·lustració 9: Pantalla tàctil d'un dispositiumòbil. Autoria:
VancityAllie. Obra ambllicència CC Reconeixement 2.0
Genèrica

1. No és recomanable l’exposició continuada al sol donat que temperatures no gaire elevades poden fer
malbé la pantalla.
2. En alguns dispositius mòbils es difícil encertar al punt que volem seleccionar, a causa de la mida de
resolució de la pantalla.
3. Si la pantalla demana força interacció és possible que amb la pròpia ma es tapin alguns dels continguts.

Teclats
Un teclat és un dispositiu o perifèric d'entrada que consisteix a un sistema de tecles, i que permet introduir
dades i ordres a l'ordinador. Quan premem o activem una tecla determinada, s'envia una informació xifrada a
l'ordinador, que aleshores mostra a la pantalla el caràcter seleccionat, o bé activa o executa una determinada
funció.
Distribucions de teclat
La posició de les tecles té el seu origen en les antigues màquines
d'escriure. Una de les més esteses es coneix amb el nom de QWERTY,
en referència a les sis lletres inicials de la primera fila de tecles
alfabètiques del teclat.
Amb l’extensió de l'ús dels dispositius mòbils han sorgit algunes
propostes alternatives a aquest tipus de distribució per tal de facilitar el
seu
ús.
Un
exemple
és
l'aplicació
SnapKeys.
[http://www.snapkeys.com/es/]
Les tecles en els teclats de l'ordinador es classifiquen en:


Tecles alfabètiques i tecles numèriques: són les que activen lletres i números.



Tecles de puntuació: són les destinades al punt, la coma, el punt i coma, entre d'altres.
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Tecles especials: com ara les tecles de control, les tecles de fletxa, les tecles per a majúscules, etc.).

Els teclats més moderns sovint incorporen també comandaments multimèdia, com ara el control del volum
d'àudio, el de reproducció de vídeos, els controls de pantalla, etc.
Per altra banda, podem diferenciar entre teclats físics i virtuals.

Teclats físics
Els teclats físics els trobem als ordinadors de sobretaula i portàtils majoritàriament, i existeixen diferents models.

Il·lustració 10: Diferents tipus de teclats físics

Tot i que la seva distribució pot variar segons el tipus de teclat que fem servir les àrees que es poden identificar
habitualment són:

Teclat principal
Correspon a les lletres, números i tecles principals, com ara crear espais entre paraules o esborrar.
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Il·lustració 11: Teclat principal ressaltat

Tecles d’edició
La seva funció és desplaçar el cursor fins a l'inici o final d'una línia, inserir caràcters, esborrar o anar a la pàgina
anterior o posterior d'un document.

Il·lustració 12: Tecles d'edició ressaltades
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Teclat numèric
Aquestes tecles s'utilitzen quan només volem escriure números, ja que resulta més còmode que utilitzar els
números de la part principal del teclat. Per utilitzar-lo ha d’estar activa l'opció de bloqueig numèric (Bloq Num)
que es troba en el cantó superior esquerre del teclat numèric. Generalment, s'encén una llum quan està activat.
El teclat numèric
Cal dir que la majoria d’ordinadors portàtils no inclouen el teclat
numèric donat que la mida de la pantalla fa que l’espai del teclat es
redueixi i que per tant quedi simplificat amb el teclat principal i d’edició.
Com veurem més endavant, als dispositius mòbils, utilitzem un teclat
en pantalla que també sol ser reduït. Habitualment, per accedir a les
tecles numèriques hem de prémer una tecla concreta que sol
representar-se amb 123.

Il·lustració 13: Teclat numèric ressaltat

Tecles de funció
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Permeten fer una funció diferent segons el programa que estigui actiu. Aquestes tecles en general s’utilitzen
per activar ordres en alguns programes. Per exemple, la tecla F1 obre la finestra d'ajuda en la majoria
d'aplicacions.

Il·lustració 14: Tecles de funció ressaltades

Respecte a les tecles especials i de control que trobarem habitualment en aquest tipus de teclat destaquen:

Tecla de retorn (intro)
Generalment és la tecla més gran i té la forma d'una “L” invertida. També es troba en el teclat numèric a la
dreta, a la part baixa. És una de les tecles més utilitzades de l'ordinador ja que és l'ordre final per a moltes
accions que es realitzen, alguna cosa així com dir-li: “doncs bé, fes-ho!”.
Per exemple, si estem treballant a Internet i escrivim l'adreça d'una pàgina web en la barra d'adreces, i premem
aquesta tecla li diem a l’ordinador que, efectivament, busqui aquesta pàgina.
Si no li diem res, la màquina es manté esperant l’ordre. El mateix si estem escrivint un text i volem fer un punt
a part.

Il·lustració 15: Tecla de retorn ressaltada
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Tecla d’escapada (Esc)
Es troba en l'extrem superior esquerre del teclat. S'utilitza per a sortir d'un determinat menú, interrompre una
acció o cancel·lar una ordre indicada prèviament.

Il·lustració 16: Tecla d'escapada ressaltada

Tecla de
fixació de majúscules (Bloq Majús)
Es troba situada en la part esquerra del teclat. En activar-la s'encén una llum. Si la deixem activada tot el que
escrivim apareixerà en majúscules.
No té efecte en les tecles numèriques o de puntuació. Per desactivar-la només l’hem de prémer una altra
vegada.

Il·lustració 17: Tecla de fixació de majúscules ressaltada

Tecla de
majúscules
(Majúscules

o Shift, simbolitzada amb una fletxa cap a dalt)
També serveix per a escriure en majúscules i es troba situada per sota de l'anterior i en la mateixa fila que
aquesta, a la dreta. S'utilitza sobretot quan volem escriure una sola majúscula o utilitzar algun símbol que es
troba dibuixat en la part superior de les tecles, per exemple les cometes (“) en el 2, o els parèntesis sobre el 8
i el 9. No queda activada de forma permanent com l'anterior, necessita que la mantinguem premuda al mateix
temps que la tecla del signe o la lletra que vulguem escriure.
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Tecla d’alternar gràfica (AltGr)
Es troba situada al costat dret de la barra d’espais. Serveix per a escriure símbols que estan dibuixats en les
tecles en la part inferior, però a la dreta, per exemple l’@ en la tecla del 2 o la # en la tecla del 3. Funciona igual
que la tecla de majúscules, cal mantenir-la premuda simultàniament a la tecla del signe que volem escriure.

Il·lustració 18: Tecla d'alternar gràfica ressaltada

Tecles inerts
Per a poder posar un accent necessitem aquestes tecles. Es troben, una al costat de la P (`^), l’altra al costat
de la Ñ (´¨) .
Es diuen així perquè quan les premem no succeeix res a la pantalla fins que no introduïm la lletra que portarà
l'accent. És a dir, si volem escriure “à” primer premerem la tecla amb l'accent greu (`) i a continuació, la tecla
“a”, que apareixerà en pantalla ja accentuada “à”.

Tecles inerts
Per a poder posar un accent necessitem aquestes tecles. Es troben, una al costat de la P (`^), l’altra al costat
de la Ñ (´¨) .
Es diuen així perquè quan les premem no succeeix res a la pantalla fins que no introduïm la lletra que portarà
l'accent. És a dir, si volem escriure “à” primer premerem la tecla amb l'accent greu (`) i a continuació, la tecla
“a”, que apareixerà en pantalla ja accentuada “à”.
Barra d’espais
És la tecla llarga en la part inferior del teclat. S'utilitza per deixar espais entre caràcter i caràcter, avança espai
per espai.
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Tecla de
tabulador

Il·lustració: 19: Barra d'espais ressaltada

Se situa a sobre de la tecla de fixació de majúscules a l'esquerra del teclat. Permet avançar en el text saltant
espais més amplis que els de la barra d’espais.

Il·lustració 20: Tecla de tabulador ressaltada

Esborrar
cap
endarrere

És la tecla
que
es
troba just per sobre de la tecla de retorn i sempre mostra una fletxa que va cap a endarrere, que significa que
podem esborrar en aquesta direcció.
Tecla de supressió (Supr)
Aquesta tecla es troba situada a la dreta de la tecla de retorn i serveix per a esborrar cap endavant, és a dir,
en direcció contrària a l’anterior. També podem seleccionar el que vulguem esborrar, i donar-li l'ordre d'eliminarlo amb aquesta tecla o amb la tecla d'esborrar cap enrere.
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Il·lustració 21: Tecla de supressió ressaltada

Cursors
Estan situats per sota de la tecla anterior i permeten avançar, retrocedir, pujar o baixar, segons assenyalen les
seves direccions, dintre del mateix text.

Il·lustració 22: Cursors ressaltats

RePág (Page Up)
Està situada sobre els cursors, a la dreta i permet, en el document actiu, retrocedir una pàgina.
AvPág (Page Down)
Està situada sota l'anterior tecla i permet, en el document actiu, avançar una pàgina.

Copyright o Creative Commons
de Barcelona Activa SAU (exemple)

Teclats
Consulta l'etiqueta teclat al marcador social, per a saber més sobre
les funcionalitats i les opcions per combinar tecles
[https://groups.diigo.com/group/cibernarium/content/tag/teclat]

Teclats virtuals
Els teclats virtuals es fan servir als ordinadors que utilitzen la tecnologia tàctil, com la majoria dels telèfons
intel·ligents, tauletes i lectors de llibres electrònics.
Les característiques principals del teclat virtual són:
1. S’activa automàticament quan es prem un camp que necessita omplir dades ja sigui l’adreça del
navegador, el correu electrònic o l’edició d’un document o un formulari.
2. Se'n pot configurar l’idioma i pot presentar dues pantalles: una amb les lletres i l’altra amb els números,
caràcters especials i signes de puntuació. En aquests teclats per passar d’una pantalla a l’altra cal
situar el dit sobre la tecla 123/ABC.

Il·lustració 23: teclats virtuals alfabètic i numèric

Altres opcions del teclat virtual
Segons el teclat que tinguem instal·lat les tecles ens permetran
altres opcions com:
 Activar les majúscules: si es situa el dit sobre la tecla
 Fer servir els accents: si es manté el dit sobre les tecles
de les vocals apareixen les opcions de accentuació.

També és habitual que incorpori la funció de diccionari, amb la qual reconeix automàtic les paraules que
comencem a escriure, de manera que podem teclejar les primeres lletres i després triar entre les opcions que
en proposa.
També hi ha dispositius que incorporen el reconeixement de veu, amb el qual podrem dictar el nostre text
sense haver de teclejar.
Donat que els teclats virtuals estan pensats per facilitar la mobilitat dels dispositius no presenten les
característiques idònies per treballar de manera continuada, per exemple, si hem de redactar textos molts
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llargs, veurem que no és gaire útil. Per aquest motiu moltes de les tauletes es poden fer servir amb teclats
físics.

Il·lustració 24: selecció del reconeixement de veu i de l'idioma

L'smartphone sense teclat virtual
Un dels smartphones més populars i que no fa servir teclat tàctil és el
de la marca Blackberry. Aquest tret per molts dels seus usuaris és
considerat com un avantatge respecte a la resta de telèfons mòbils.

Per altra banda els darrers avenços tecnològics permeten la projecció de teclats virtuals sobre qualsevol
tipus de superfície. Aquests es fan servir simplement situant els dits damunt de la projecció.
Aquests teclats es poden incorporar tant en ordinadors de sobretaula, com tauletes o smartphones.

IIl·lustració: 25: Teclat de projecció. Autoria:
Teemu Mäntynen. Obra amb llicència CC
Reconeixement – Compartir Igual 2.0
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Monitor/pantalla
Al monitor visualitzem la nostra interacció amb el dispositiu digital. En el cas dels ordinadors de sobretaula, el
monitor habitualment és un element separat i diferenciat que es connecta a través d’un cable a la resta de
components. En canvi, com ja hem vist, als dispositius mòbils amb tecnologia tàctil, està integrat a l'aparell.

Tipus de pantalles
Consulta l'etiqueta pantalla al marcador social, per a saber més sobre les
característiques dels diferents tipus de pantalles o monitors.
[https://groups.diigo.com/group/cibernarium/content/tag/pantalla]

Bateria
Aparell constituït per un acumulador o una agrupació d'acumuladors d'electricitat. Els ordinadors portàtils i el
dispositius mòbils disposen d’una bateria interna per tal de facilitar el seu funcionament sense connexió a la
xarxa elèctrica.
La seva autonomia d'ús varia segons el dispositiu i model. Un cop aquesta es descarrega cal tornar a connectar
el dispositiu a la xarxa elèctrica per tornar-la a carregar.
Les bateries actuals més utilitzades són d’ió de liti i es caracteritzen per ser força lleugeres i no contenir
elements nocius per al medi ambient.

IIl·lustració: 26: Bateria d'un notebook. Autoria:
John Federico. Obra amb llicència CC
Reconeixement – Compartir Igual 2.0

Com allargar la durada de les bateries
Consulta l'etiqueta bateria al marcador social, per llegir algunes
recomanacions per allargar la durada de les bateries.
[https://groups.diigo.com/group/cibernarium/content/tag/bateria]
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Altres elements del maquinari
Donada la diversitat actual de models d’ordinadors personals poden presentar diferents elements de maquinari
ja siguin externs o interns:
 Lectors, gravadors de CD/DVD: permeten
llegir i enregistrar la
informació sobre un
dispositiu òptic de memòria externa, el CD o
DVD.


Escànner: permet digitalitzar text i material
gràfic per introduir-los a l'ordinador.



Impressora: permet reproduir en paper
informació generada a l’ordinador. Hi ha
impressores que imprimeixen en color, mentre
que d’altres treballen en escala de grisos (negre
sobre blanc). Hi ha diversos aparells,
anomenats multifunció que, a més d’imprimir,
funcionen com a fax o escànner.



Càmera: pot estar integrada a l'ordinador, com
llicència CC Reconeixement 2.0 Genèrica
és el cas de la majoria de dispositius mòbils i
alguns ordinadors portàtils o bé tractar-se de
càmeres externes que es connecten al dispositiu digital. També està molt estès l'ús de càmeres
fotogràfiques digitals que funcionen de manera independent i permeten la captació d'imatges fixes i
l'enregistrament de vídeo.



Micròfon: permet introduir i gravar la nostra veu a l’ordinador.



Altaveus: permeten escoltar qualsevol so reproduït des del dispositiu digital.



Mòdem: es tracta d’un perifèric de comunicació i
facilita l’accés a Internet. Pot trobar-se com a part del
maquinari intern de l’ordinador o bé extern.
Habitualment només facilita l’accés a la xarxa a un
únic ordinador.



Encaminador: és un perifèric de comunicació que
permet que diversos ordinadors situats en un recinte
puguin accedir a la xarxa.



Estilet: és un element que es fa servir per
interaccionar amb assistents personals digitals
(PDAs) i algunes tauletes tàctils o smartphones.
L’estilet reemplaça al dit per evitar que l'oli natural de
les mans d'un es transfereixi a la pantalla.

Il·lustració 27: Impressora. Autoria: Sir Adavis. Obra amb
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Il·lustració 28: Estilet al costat d'un bolígraf de tinta.
Autoria: vanhookc. Obra amb llicència CC Reconeixement
– Sense obra derivada – Compartir igual 2.0

Connectivitat dels perifèrics
Donada la diversitat de models d’ordinadors i perifèrics
caldrà revisar atentament les instruccions d’instal·lació
de l’element que vulguem fer servir.
Alguns dels sistemes més utilitzats actualment són:
Connector USB: És el tipus de connexió l’estàndard
més utilitzada per als perifèrics amb cable.

Il·lustració 29: Connector USB. Autoria: Teo. Obra amb
llicència CC Reconeixement – Compartir igual 2.0

Tipus de connexions
Consulta l'etiqueta connexions al marcador social, per a saber més sobre el
diferents ports i busos de connexió.
[https://groups.diigo.com/group/cibernarium/content/tag/connexions]

Bluetooth: Connexió sense fils que possibilita la transmissió de veu i dades entre diferents dispositius per
radiofreqüència. Les característiques principals són:
1. Facilita la comunicació entre dispositius fixes i mòbils en
distàncies curtes sense cables ni connectors. La distància
màxima varia segons els dispositius que fem servir però en
mols casos se situa entre 1 i 10 metres.
2. Ofereix la possibilitat de crear xarxes sense fils i facilita la
sincronització de dades entre equips personals.

Il·lustració: 30: Logotip de Bluetooth

El seu ús és adequat quan pot haver-hi dos o més dispositius en un àrea reduïda sense grans necessitats
d’ample de banda. Per exemple, en el cas dels smartphones es pot fer servir per connectar-los a una
impressora, uns auriculars, l’ordinador de sobretaula, el portàtil o bé a un altre smartphone.
Wi-Fi Direct: des de fa uns anys és habitual que els perifèrics més habituals, com les impressores, els discos
durs externs, o els escànners, disposin d’aquesta tecnologia que facilita establir connexions amb els ordinadors
sense necessitat de cables ni encaminador. 5

5

Font: Viquipèdia [http://ca.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi]
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Wi-Fi direct
Els principals avantatges d’aquest sistema és que facilita la connexió
entre diferents dispositius i aparells des de diferents punts dins d'un
rang suficientment ampli d'espai.

La tecnologia NFC: Near field communication (NFC) és una
tecnologia de comunicació sense fils, de curt abast, i alta
freqüència, que permet l’intercanvi de dades entre dispositius
digitals.
Actualment aquesta tecnologia no està encara molt extesa, i
per tant, el seu ús és bastant llimitat.
Tot i així, la seva aplicació al comerç electrònic (un dispositiu
mòbil a través de l’ús de NFC pot substituir la targeta de crèdit
com a mètode de pagament), fa que la seva estandardització
i desenvolupament tingui una gran projecció futura.

Il·lustració 31: Mostra de pagament amb NFC. Autoria:
Pierre Metivier. Obra amb llicència CC Reconeixement –
Sense obra derivada 2.0

Tap and Go
L'Ajuntament de Barcelona lidera un projecte pioner “Tap and Go”
juntament amb altres empreses per fer possible que aquest tipus de
pagament sense contacte sigui una realitat a la ciutat de forma
generalitzada en tot tipus de serveis a curt termini.

Programari
Són els programes o aplicacions que ajuden a traduir el llenguatge que fan servir els ordinadors.
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Aprendre més sobre programari
Per tenir més informació sobre el programari, mireu aquest vídeo explicatiu.
[http://www.commoncraft.com/video/software-de-computadoras]

Dintre del programari trobem dos tipus:

Sistemes operatius
Permeten a la resta de programes funcionar de manera adequada, fent possible la interacció amb les parts
físiques de l’ordinador i la resta d’aplicacions. A més proveeixen d’una interfície (el que es veu en pantalla) on
es mostra tota la informació sobre els processos i eines de control a l’ordinador
Funció dels sistemes operatius
En termes generals es pot dir que serveixen per realitzar les
funcionalitats bàsiques de l’ordinador com desar arxius, fer servir el
teclat o solucionar problemes, entre altres. Normalment, els sistemes
operatius venen instal·lats per defecte.

Actualment podem diferenciar entre:

1. Els sistemes operatius dels ordinadors
de sobretaula i portàtils: Windows,
Mac OS, Linux, Ubuntu

2. Els sistemes operatius de dispositius
mòbils: iOS, Android, Windows Mobile,
Symbian, Firefox OS.

.
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Il·lustració 32: Podem tenir més d'un sistema operatiu
instal·lat. Autoria: Foskarulla. Obra amb llicència CC
Reconeixement – Compartir igual 2.0

Semblances entre sistemes operatius
Tot i que existeixen diferents sistemes operatius i diferents versions
dels mateixos, tots els que formen part d’un mateix tipus de dispositiu
es caracteritzen per realitzar funcions similars.

Abans d’escollir un ordinador o dispositiu mòbil haurem de tenir en compte les característiques del sistema
operatiu així com de les prestacions que incorpora. Els
factors que influeixen en la decisió d’escollir-ne un o
altre poden ser:


La simplicitat o facilitat ’ús.



El grau
permet.



La portabilitat o sincronització de
dades amb altres dispositius.



Les actualitzacions
operatiu.



La possibilitat d’instal·lar programes
i aplicacions complementàries.

de

personalització

del

que

sistema

Il·lustració 33: Telèfon intel·ligent. Autoria: Sir Movia.
Obra sota llicència CC Reconeixement 2.0

Programes o aplicacions
És el programari que està destinat a tasques específiques. Per exemple, si necessitem utilitzar la missatgeria
instantània o editar una fotografia haurem de disposar d’un programa específic que ho permeti.

Les aplicacions
La popularitat de les aplicacions per a dispositius mòbils també
conegudes com a “apps” prové de la seva facilitat d’instal·lació i d’ús
i, per altra banda, pel ventall gairebé infinit de tasques i serveis que
possibiliten. Gràcies a les aplicacions podem, per exemple, fer
cerques mitjançant imatges, escanejar documents o bé rebre notícies
sobre un determinat tema. En aquest sentit, és l’usuari qui decideix
quines ha d’instal·lar segons les seves necessitats.

Alguns programes o aplicacions poden venir instal·lats per defecte segons el sistema operatiu o bé el proveïdor
d’Internet que ens ha proporcionat el dispositiu (en el cas del smartphones o bé de les tauletes).
Si afegim o traiem programes o aplicacions, personalitzem l’ordinador o dispositiu d'acord amb les nostres
necessitats.
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Instal·lació d'aplicacions
Per obtenir aquests programes, en el cas dels ordinadors de
sobretaula i portàtils es pot fer en botigues de comerç tradicional
especialitzades en informàtica, tot i que la tendència és que cada
cop més estiguin disponibles a la xarxa, als llocs web de les
companyies o organitzacions subministradores del programari o bé
en llocs web o botigues especialitzades en línia.

Pel que fa a les aplicacions per a dispositius mòbils aquestes estan disponibles per a la seva descàrrega a les
botigues virtuals. Cada sistema operatiu disposa d’una botiga pròpia. Cal tenir en compte que els programes i
aplicacions poden ser gratuïts o bé de pagament.

Il·lustració 35: Captura de
Google Play

Il·lustració 34: Captura de
l'App Store

Programari de propietat i programari lliure
Pel que fa al tipus de programari podem diferenciar entre:
3. Programari de propietat (o programari privatiu),
és qualsevol programari amb restriccions en l'ús.
Habitualment es pot utilitzar però no copiar o
modificar. Normalment el seu codi font no està
disponible, o bé, ho està sota restriccions.
4. Programari lliure és aquell programari que
concedeix a tothom permís per utilitzar-lo, copiarlo i distribuir-lo amb o sense modificacions i de
forma gratuïta o a canvi d'una quota. Això implica,
particularment, que el codi font ha d'estar
disponible.6
Il·lustració 36: Programari instal·lat a un sistema operatiu
Ubuntu.

6

Font: Viquipèdia [http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure]
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Programari lliure de pagament
Tot i que sovint el programari lliure pot ser gratuït no sempre és així
donat que la seva filosofia principal és la de la llibertat però sempre
tenint en compte que aquesta també inclou poder distribuir de
manera comercial el producte.

En resum
Un ordinador o sistema informàtic consta de diversos
components que es poden agrupar en dos blocs:


El maquinari o hardware. És la part física de
l’ordinador, allò que “es pot tocar". L’ordinador,
entès com a màquina inclou el ratolí, el teclat, la
pantalla, la impressora, la unitat central...



El programari o software. Són els programes o
les instruccions que ens permeten portar a terme
les tasques concretes i que controlen el treball del
maquinari.

Respecte als elements principals del maquinari aquests
són:


Il·lustració 37: Connexions d'entrada i sortida. Autoria:
Chris Pirillo. Obra sota llicència CC Reconeixement – No
comercial – Compartir igual 2.0

La unitat o maquinari central, on es troben els
elements principals de l’ordinador i que
s'acostumen a situar a l'interior de la caixa de l'ordinador mateix:
◦

A l'interior de la unitat central hi ha el "cervell de l'ordinador" o CPU, els dispositius de memòria
que permeten emmagatzemar les dades i els programes amb què treballa l'ordinador, el dispositiu
d'emmagatzematge de dades d'una manera permanent, i altres dispositius com poden ser la
targeta gràfica, la targeta de so, la targeta de xarxa, la font d'alimentació...

◦

Els perifèrics o conjunt de dispositius connectats a la unitat central, que permeten la comunicació
d'un equip informàtic amb l'exterior. A través dels perifèrics donem les ordres i introduïm dades a
l'ordinador, però també rebem la informació que ens transmet (la visualitzem per la pantalla del
monitor, la imprimim, etc.)

Els perifèrics es classifiquen en tres grups, d'acord amb el sentit del flux de les dades que gestionem:


Perifèrics d'entrada d'informació.



Perifèrics de sortida d'informació.



Perifèrics d'entrada/sortida d'informació.

Respecte al programari podem diferenciar entre:
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Sistema operatiu: en la major part dels casos ve instal·lat per defecte a l’ordinador i serveix
per realitzar les funcionalitats bàsiques com desar arxius, fer servir el teclat o solucionar
problemes, entre d’altres.



Programes i aplicacions: és el programari que està configurat per efectuar una sèrie de
tasques específiques. Si afegim o traiem programes o aplicacions podem personalitzar
l’ordinador o dispositiu segons siguin les nostres necessitats.
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Tipus d’ordinadors
Actualment existeixen nombrosos tipus d’ordinadors d’ús personal:

Ordinador de sobretaula
Dispositiu digital dissenyat per fer-lo servir en un lloc fixe, com un escriptori. La major part dels models té els
següents elements diferenciats: una torre, un monitor, teclat físic i ratolí.
Habitualment els monitors no disposen de pantalles tàctils encara que darrerament han sorgit alguns models
que ja incorporen aquesta tecnologia. De la mateixa manera existeixen d'altres que integren la torre dintre de
la pantalla. El seu principal avantatge respecte a la resta de dispositius és que permet un elevat grau de
personalització dels components que formen part del maquinari.

Portàtil (laptop)
Ordinador personal mòbil transportable. Té les mateixes funcionalitats que els ordinadors de sobretaula; a més
de tenir una mida i pes reduït, faciliten treballar sense necessitat de connexió a la xarxa electrònica donat que
disposen d’una bateria interna.
Les característiques principals són :


Pes entre 1 i 4 kilograms.



Dimensions
polzades).



Major connectivitat sense fils.



Consta d’una pantalla, teclat, i el ratolí tàctil
integrat.

reduïdes

(entre

9

i

17

Il·lustració 38: Laptop i Netbook

Dins d’aquesta categoria s’inclouen:


Ultraportàtil (ultrabook): és un tipus d’ordinador portàtil que es caracteritza per ser força
lleuger i prim comparat amb altres tipus de portàtils. També presenta altres característiques
avançades com l’encès instantani i pantalla tàctil.



Netbook: ordinador portàtil de dimensions reduïdes, cosa que facilita la seva mobilitat i
autonomia.

Tauleta
És un tipus d’ordinador portàtil, de mida superior a un smartphone, format per un únic component amb pantalla
tàctil amb la qual s’interactua amb els dits o amb un estilet. Tot i que per al seu funcionament no necessiti el
teclat físic o el ratolí, aquests es poden afegir amb una base externa.

Smartphone
Telèfon mòbil que fa servir un sistema operatiu propi i que té capacitats de computació i connectivitat superiors
a les de la telefonia mòbil tradicional.
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Il·lustració 39: Diferents models de telèfons intel·ligents

PDA
Ordinador portàtil de mides reduïdes dissenyat originàriament com a agenda electrònica i amb un sistema de
reconeixement d’escriptura.

Lector de llibre digital (e-readers)
Són dispositius electrònics portàtils que han sigut dissenyats
per facilitar la lectura de llibres digitals (també coneguts com
a e-books) i altres publicacions en format electrònic. Poden
presentar elements d’interacció i es caracteritzen per fer
servir el sistema de tinta electrònica que millora la lectura en
pantalles digitals.

Il·lustració 40: Exemple d'e-reader. Autoria: Jules Holleboom.
Obra sota llicència Reconeixement - No comercial - Compartir
Igual
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Connectivitat a la xarxa
Per accedir a lnternet des d’un dispositiu digital existeixen proveïdors de serveis d’Internet amb els quals es
pot contractar la tarifa que s’adeqüi millor a les nostres necessitats.
En aquest sentit cal diferenciar entre:
La tecnologia que facilita la connexió en un lloc fix, ja sigui el domicili o bé el lloc de treball, com per exemple:
1. L’ADSL (Línia d’Abonat Digital Asimètrica): És la connexió més utilitzada actualment i permet
establir connexions permanents, les 24 hores del
dia, d'alta velocitat. Aquesta tecnologia fa servir
la línia telefònica convencional i facilita alhora la
connexió a Internet i les trucades telefòniques.
2. Fibra òptica: És un altre mitjà de transmissió de
dades que facilita connexions a alta velocitat.
Consisteix en un fil de material transparent, vidre
o materials plàstics, a través del qual s’envien
senyals de llum que representen les dades que es
transmeten. En tractar-se d’un cablejat
independent de la línia telefònica convencional
encara no s’ha estès de manera majoritària, però
cada cop més companyies ofereixen aquest
servei.
Altra tecnologia s'associa als dispositius mòbils, com per
exemple:

Il·lustració 41: Indicadors lluminosos d'un
encaminador. Autoria: Pashazade. Obra sota llicència
CC Reconeixement-No Comercial-Compartir Igual

1. 3G: és l’abreviació de “tercera generació” de transmissió de veu i dades a través de la telefonia
mòbil mitjançant UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Es tracta d’una progressió
de la tecnologia 2G (GSM i GPRS), que va ser dissenyada inicialment per a la transmissió de veu
i text. L’estàndard 3G possibilita la transferència de tot tipus de dades (trucades telefòniques i de
vídeo, descàrrega de programes, intercanvi de correus i missatgeria instantània) i l’augment de la
velocitat de l’ample de banda que fem servir.
Al nostre país els proveïdors de telefonia mòbil
ofereixen serveis de connectivitat que es basen en
la tecnologia GPRS (que també permet la
transmissió de dades) i 3G. El més habitual per
tenir connexió a Internet al nostre smartphone o
dispositiu mòbil és contractar una tarifa de dades
(amb un consum màxim).
2. 4G: incrementa encara més la velocitat en la
transmissió de dades, però el seu ús està limitat de
moment a uns pocs països. A l'estat espanyol, el
desplegament de les xarxes de 4G va començar al
juliol de 2013. Es preveu que els propers anys
aquest
sistema
s’implementi
de
manera
generalitzada.
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Il·lustració 42: La mobilitat ha canviat hàbits socials.
Autoria: Dave Lawler. Obra sota llicència CC
Reconeixement-No Comercial-Compartir Igual

La targeta SIM
Un cop el proveïdor d’accés a Internet ens proporcioni la
corresponent targeta SIM i la inserim al dispositiu mòbil, tindrem
accés a la xarxa.

Per altra banda, als darrers anys s’ha estès l´ús de les xarxes sense fils que faciliten la connexió de tot tipus
de dispositius (ordinadors, tauletes, lectors de llibres electrònics, telèfons intel·ligents) i que es coneix amb el
nom de Wi-Fi o xarxa sense fils.
Les característiques d’aquest sistema són:
1. Es necessita un punt d’accés (hot spot en anglès). Als domicilis
particulars, per exemple, fem servir encaminadors (routers) sense fils
per utilitzar aquest tipus de connexió.
2. Per seguretat acostumen a estar protegits amb contrasenya, tot i que
també en trobem senyals obertes.

Il·lustració 43: Icona de
Wifi

3. El seu camp d’acció és limitat: té un abast d’uns 20 metres en espais
tancats i a l’aire lliure té un abast més ampli.
4. Facilita una connectivitat més ràpida i no comporta un consum de la tarifa de
dades.
Actualment, cada cop més disposem d’aquesta tecnologia de manera
gratuïta en espais públics com biblioteques, museus, parcs, cafeteries o
centres comercials. Això facilita l’accés a Internet des de qualsevol lloc i
pot ser de gran utilitat, per exemple, quan realitzem un viatge a un altre país
i no disposem de la nostra connexió habitual.

Il·lustració 44:
Imatge
identificativa de la
connexió sense fils

Punts d'accés wi-fi
A Barcelona l’ajuntament disposa de punts d’accés gratuïts pels
ciutadans que es poden consultar al web de l'ajuntament.
[http://www.bcn.cat/barcelonawifi/ca/welcome.html]

Els dispositius mòbils ja tenen incorporat els components necessaris per a la connexió a Internet. En canvi, per
als ordinadors de sobretaula a sovint cal connectar altres aparells, com ara:
Mòdem: Es tracta d’un perifèric de comunicació i facilita l’accés a Internet a un únic ordinador. Pot trobar-se
com part del maquinari intern de l’ordinador o bé extern. El seu ús associat a les xarxes telefòniques ja no és
tan habitual donat que és molt més lent que l’ADSL i no permet la connexió a Internet i fer trucades de manera
simultània.
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Per altra banda, als darrers anys, associats a la mobilitat dels ordinadors portàtils, han sortit els mòdems o
llapisos USB que inclouen una targeta SIM que facilita la connexió via 3G.

Encaminador: És un perifèric de comunicació que permet
que diversos ordinadors situats en un recinte puguin accedir
a la xarxa. Es fa servir habitualment en les connexions via
ADSL o de fibra òptica des de domicilis particulars i acostuma
a facilitar les connexions via Wi-Fi. També es pot fer servir per
a connexions 3G.

Il·lustració 45: Els encaminadors permeten la
connexió a Internet

Copyright o Creative Commons
de Barcelona Activa SAU (exemple)

La fotografia digital
Els rodets, les màquines fotogràfiques analògiques, disparar la fotografia sense poder veure’n el resultat i
esperar-ne el revelat… Això s’ha acabat!
Amb la fotografia digital captar cada instant és tan fàcil com mirar per l'objectiu, disparar i verificar a la pantalla
de la nostra càmera com ha quedat!
Però, què és la fotografia digital? Per entendre-ho, caldrà que fem primer un repàs sobre què és la tecnologia
digital i què és la fotografia analògica (la fotografia abans que fos digital).
La tecnologia digital permet que gairebé qualsevol tipus d’informació (text, imatge, so, vídeo) es pugui crear,
emmagatzemar, transmetre i/o consultar en diferents tipus de dispositius (ordinadors, telèfons mòbils, tauletes,
reproductors de música i vídeo, fotogràfiques i de vídeo, tauletes…).
Tot això és possible perquè la informació està representada amb dígits. Per exemple, en el cas dels ordinadors,
les dades són representades amb només dos valors, 0 i 1, que es van combinant per recrear la informació. A
aquest sistema binari se’l coneix com “llenguatge màquina” o “bits”. Amb el programari adequat, l'ordinador
“tradueix” la informació del llenguatge binari al nostre llenguatge de manera que puguem interpretar la
informació. D'aquesta manera, la informació digital que veiem en un ordinador no apareix com un llistat
interminable d'uns i zeros sinó com elements multimèdia que entenem i interpretem: text, imatge, so i vídeo.
Un exemple és la portada de qualsevol diari (en aquest cas el VilaWeb). Ens apareix la portada del mateix.

Il·lustració 1: Font: www.vilaweb.cat (portada del dia
28/04/2015 a les 17.00

Si us poseu a sobre de qualsevol espai en blanc de la web i feu clic amb el botó dret del ratolí, se us obre un
menú desplegable amb diverses opcions. Entre elles, en trobareu una que diu: “Veure codi font de la pàgina”,
“Visualitza l’origen de la pàgina” o similar. En fer clic, accediu a “visualitzador”, que us permet veure la pàgina
com la veu el programador i com la llegeix l’ordinador:
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Il·lustració 2: Font: view-source:http://www.vilaweb.cat/

La fotografia analògica consisteix en la impressió de la llum en un suport químic, l’antic rodet fotogràfic.
En canvi, la fotografia digital consisteix en l'obtenció d'imatges per mitjà d'una càmera fotogràfica proveïda
d'un sensor electrònic especial: un xip format per milions de sensors
fotosensibles que registren la lluentor de la llum que els arriba quan s'està
realitzant la foto. Aquesta llum és convertida en un senyal elèctric que, al seu
torn, és digitalitzada i emmagatzemada en una memòria.

Il·lustració 3: Font:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACCD_Sensor_Sony_Video_Camera.jpg

D’aquesta manera, el procés d’una fotografia es divideix en 3 fases:
1. Captació de la llum
Cal tenir en compte que, tant l’ull humà com els sensors de la càmera, capten la llum que reflecteix
l’objecte que estem veient o que estem fotografiant, de manera que, segons la llum que l’il·lumini, pot
ser que el color del mateix variï i que ens aparegui amb tons diferents. Per exemple, no es veu igual el
to de la pell d’una persona il·luminada pel sol que quan està il·luminada per fluorescents, o moltes
vegades el color d’un cotxe canvia segons si està il·luminat per llum de dia o per la llum dels fanals a
la carretera.
2. Digitalització
3. Gravació de les dades
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A cadascun dels elements fotosensibles que conté el sensor electrònic se’l denomina píxel, concepte compost
per les paraules angleses: picture (pix) i element (el).
La unitat de mesura per determinar el nombre de píxels
continguts en el sensor electrònic és el Megapíxel (Mpx), que
equival a un milió de píxels. El nombre de Megapíxels està
directament relacionat amb la mida de les imatges que es
capturen i, com veurem més endavant, amb la seva qualitat
i la seva resolució. És per això que com més Megapíxels té
una càmera digital, de major mida i qualitat podran ser les
fotografies que faci. Avui dia, la majoria de càmeres
compactes vénen amb resolucions d’entre 12 i 16 Mpx.

Il·lustració 4: Píxels. Font:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixels,_RVB.JPG

De manera similar passa amb la mida dels píxels que hi ha en el
sensor electrònic, ja que com més píxels tingui, millor qualitat d'imatge obtindrem.

Il·lustració 5: Megapíxels del sensor electrònic. Font:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Digital_camera_sensor_sizes_comparison.gi
f

Segons això es pot deduir que la millor càmera digital és aquella amb un sensor gran iamb un major número
de píxels. Però hem de vigilar, ja que com veurem més endavant, en el preu final de la càmera hi intervenen
també altres factors.
La mida i la qualitat de les nostres fotos van determinades pel número de píxels que el sensor de la nostra
càmera pot emmagatzemar, i es mesura en Megapíxels. És el que es coneix com a resolució de la fotografia.
Com més resolució tingui la fotografia, més nítida es veurà, i més fàcil serà poder ampliar-la. Tanmateix, també
tindrà més pes i ocuparà més memòria en el dispositiu.
Aquests píxels es mesuren normalment amb el número de píxels d’amplada per número de píxels d’alçada.
Per exemple, en una fotografia que té 1280p x 1024p, el primer número és els píxels d’amplada i el segon els
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d’alçada. Si multipliquem els dos valors obtenim els Megapíxels de la imatge. Així, per exemple, una fotografia
de 1280p x 1024p = 1.310.720 píxels equival a 1.3Mpixels.
Fem servir unes expressions molt semblants per referir-nos a la resolució d’una pantalla de televisió. Quan
parlem de televisors de 1080p, és a dir, televisors d’alta resolució, estem dient que ens trobem davant de
pantalles que tenen 1080 línies horitzontals de píxels.

Què és la imatge digital?
Tal com hem vist, el procés de captació de la llum és diferent en el cas de la fotografia digital i l’analògica. Per
tant, la imatge resultant serà també diferent.
Una fotografia digital és una imatge digital, resultat d’un procés de captació, digitalització i emmagatzematge
de la llum a través d’un sensor electrònic que està dins d’una càmera digital, o bé d’altres dispositius electrònics
que inclouen una càmera, com un mòbil o una tauleta. Aquesta informació s’emmagatzema a la targeta de
memòria de la nostra càmera o a la memòria interna, tant de la nostra càmera com de qualsevol dels dispositius
emprats.
La imatge digital
Una imatge digital és la representació bidimensional (dues
dimensions) d’una imatge a través de bits (com hem dit més
amunt, els bits són el codi binari característic dels ordinadors: 0 i
1).

A banda de les fotografies digitals, cal aclarir que una imatge digital també podria ser un dibuix realitzat amb
qualsevol software de creació i tractament d’imatge, o bé el resultat d’escanejar qualsevol imatge analògica a
través d’un escàner.
Tècnicament, podem diferenciar dos gran grups d’imatges digitals:
-

Gràfics vectorials

Il·lustració 6: Imatge vectorial. Font:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vector_images#/media/File:Typisch
e_Vektorgrafik_bestehend_aus_Verl%C3%A4ufen_und_glatten_Kanten-1.jpg

-

Imatge matricial o mapa de bits: aquesta és la més utilitzada en informàtica i en la qual ens centrarem,
ja que és aquí on entren les nostres fotografies digitals.
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La imatge matricial o el mapa de bits és aquella imatge que està formada per una retícula de punts sobre la
qual es disposen una sèrie de píxels que emmagatzemen bits d'informació. Aquesta informació determinarà el
color i la posició de cada píxel. El conjunt de tots ells forma les imatges de mapa de bits.

Il·lustració 7: Gràfic vectorial i mapa de bits. Font:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A0fic_vectorial#/media/File:VectorBitmapExample.png

Així, la qualitat del color d'una imatge de mapa de bits ve determinada per la quantitat d'informació que
emmagatzema cada píxel. D’aquesta manera, una imatge que disposi de major nombre de bits tindrà més
possibilitats cromàtiques (diferents colors) i tindrà més qualitat, però ocuparà més memòria a l'ordinador.
A la següent taula podem veure un resum de la qualitat que tindran les fotografies segons el nombre de bits
que tenen els píxels de la mateixa.
21= 2 tons

1 bit

Imatges en blanc i en negre.

28= 256 tons

8 bits

Escala de grisos.

224= 16.777.16 tons

24 bits o color verdader

Es disposa de 8 bits per cada canal
de llum primària. El resultat és una
gamma cromàtica il·limitada per a
l’ull.

232= 4.294.967.296 tons 32 bits o color verdader

Disposa d’un canal de 8 bits més
per
a
funcions
gràfiques
avançades.

Hi ha diferents sistemes per emmagatzemar o treballar una imatge, relacionats amb la profunditat del píxel i la
codificació del color que desitgem. L'elecció de l’un o de l’altre depèn de la finalitat que se li vulgui donar a la
imatge.
Formats d’imatge digital (tipus de fitxer)
Com a últim pas abans de transferir les fotografies un cop captades a la targeta de memòria, la càmera desa
la imatge en el format d'arxiu que haguem seleccionat prèviament. Cal tenir en compte que el format que triem
pot afectar la claredat de la fotografia. Algunes càmeres digitals ofereixen TIFF i JPEG, d’altres només JPEG i
les càmeres més professionals també ofereixen el format RAW.
-

JPEG (Joint Photographic Experts Group): Es tracta del més habitual per a tractar la imatge digital. És
un format d'arxiu comprimit, la qual cosa significa que la informació de la imatge es redueix abans
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d'emmagatzemar-la a la targeta de memòria. Tot i que aquesta compressió no canvia la resolució de
la foto, sí que provoca una lleugera pèrdua de detall i claredat. Afortunadament, en la majoria de les
càmeres, la configuració JPEG de més qualitat i menor compressió tan sols ofereix una qualitat
lleugerament inferior a la del TIFF i no presenta els problemes d’arxius molt pesats. De fet, pocs
fotògrafs noten la diferència de qualitat entre la configuració JPEG de millor qualitat i la configuració
TIFF, i l'arxiu JPEG resultant serà entre sis i vuit vegades més petit quan s'emmagatzemi a la targeta.
-

TIFF (TaggedImage File Format): És un format d'arxiu no comprimit. Si triem TIFF, sempre tindrem la
seguretat que la càmera capturarà i processarà tota la qualitat de la imatge. Els arxius TIFF, però,
poden ser molt grans, la qual cosa significa que només es podran emmagatzemar poques fotos a la
targeta de memòria. També poden trigar una estona a gravar-se a la targeta. Això, en algunes càmeres,
vol dir que haurem d'esperar uns segons abans de tornar a fer una altra fotografia. Com que requereix
processar molta informació, la majoria de càmeres professionals ja no guarden en aquest format, sinó
que ho fan amb RAW.

-

RAW: (de l'anglès "cru"): És un format d'imatge no comprimit, així que conté la totalitat de les dades
de la imatge tal com ha estat captada pel sensor de la càmera. D'aquesta manera, les fotos no pateixen
cap modificació en ser emmagatzemades. El principal avantatge d'aquest format és que posteriorment,
a l'ordinador, podrem variar valors tan importants com l'exposició, la gamma de colors, la nitidesa, etc.
No obstant això, el principal inconvenient és el pes dels arxius. Es tracta d’un format molt habitual entre
professionals que treballen amb fotografia digital.

Per treballar amb imatges digitals com dibuixos, animacions o d’altres també es poden utilitzar altres formats
com el PNG o el GIFF.

Tipus de càmeres digitals
Existeixen moltes càmeres diferents, amb característiques també molt diferents. Els criteris que utilitzarem per
a escollir una càmera poden variar molt, però la primera consideració fonamental és determinar per a què
s’utilitzarà (adquirir una càmera amb eines i característiques que no farem servir no és recomanable).
Podem distingir tres grans grups de càmeres digitals, basant-nos principalment en el tipusd'òptica (la lent) que
utilitzen:
a) Compactes (de focal variable o fixa)
b) Intermitjanes o Bridge
c) Reflex

Avantatge càmeres digitals
L'avantatge de les càmeres digitals és que funcionen de manera
automàtica per defecte; no obstant això, la gran majoria permet fer
ajustaments de manera manual per obtenir fotos diferents.

Compactes
En l'ampli grup de les càmeres digitals compactes en podem identificar dos tipus,diferenciades pels objectius:
de distància focal fixa i de focal variable.
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Amb focal fixa:
Es caracteritzen per fer fotografies d'escassa qualitat,
només recomanables per a reproduir en pantalla, ja
sigui la de l'ordinador o del mòbil, o per a la seva
publicació en unaweb. El seu preu és molt baix però les
seves prestacions són poques: algunes, fins i tot, no
tenen flash i el zoom és només digital.

Il·lustració 8: “Sony DSC – W170” by Pierre Baudin – Treball propi.
Licensedunder CC BY-SA 3.0 via WikimediaCommons. Font:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sony_DSCW170.jpg#/media/File:Sony_DSC-W170.jpg

El zoom
El zoom digital d'una càmera produeix un efecte d'acostament de la
imatge. Fent servir un programari intern propi, realitza un augment de
la imatge "inventant" píxels inexistents a partir d'uns altres que s'han
recollit. Per això, la imatge que hem capturat perd resolució i és de
molt baixa qualitat.

Amb focal variable:
Aquest tipus de càmeres són les més recomanables per a l'usuari que necessiti una càmera petita, lleugera,
fàcil d’utilitzar i de pressupost moderat. La qualitat de les fotografies és limitada però, a diferència de les
anteriors, aquestes incorporen un zoom òptic de petit abast. El zoom òptic es basa en una combinació de lents
que realitzen una funció d'acostament mitjançant la mateixa òptica de la càmera que, en aquest tipus de
càmeres, és d'entre 3 i 5augments (3x, 4x, 5x). Les càmeres digitals proveïdes amb objectiu zoom òptic
compten amb un botó que posa en funcionament un petit motor elèctric que mou internament les lents per
situar-les en la distància focal que ens convingui. Són molt còmodes i pràctiques.
Bridge
Les càmeres tipus bridge o d’ultrazoom estan a mig camí entre les reflex i les compactes. Es caracteritzen per
tenir grans funcionalitats automàtiques.
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Característiques principals:
-

-

Il·lustració 9. Font:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Panasonic_Lumix_DMC
-L10#/media/File:Lumix_DMC-L10_img_1252.jpg

El zoom òptic en aquestes
càmeres
pot arribar fins a 18 augments (18x).
La mida és més gran; ja no són càmeres de butxaca.
Els fotògrafs aficionats avançats poden seleccionar manualment l'obertura de la lent, la velocitat
d'obturació i la sensibilitat ISO (com es feia amb les càmeres analògiques que utilitzaven rodets de
pel·lícules fotogràfiques de 35 mm o de formats més amples).
Permeten seleccionar també les característiques de tir del flash, d'acord amb diferents situacions
concretes d’il·luminació.
Es pot establir el balanç de blancs del sensor depenent de la font d’il·luminació que estiguem utilitzant.

Reflex
Aquestes càmeres són de lent (òptica) intercanviable. El seu preu
és elevat, són més grans i normalment les fabriquen les marques
tradicionals de càmeres analògiques reflex. També són
conegudes com càmeres DSLR (Digital Singlens Reflex – Reflex
digital d'objectius simples).

Il·lustració 10: Càmera reflex. Font:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eo
s_20d_v_sst.jpg

Característiques principals:
-

El sensor utilitzat és més gran que en qualsevol càmera compacta o bridge: és més selectiu i fiable.
Permet enquadrar i enfocar l'objecte, subjecte o imatge a fotografiar de forma manual, mirant
directament a través del propi objectiu.
Es poden utilitzar també objectius intercanviables de diferents distàncies focals fixes,així com objectius
tipus zoom de distàncies focals variables.

És convenient considerar que una càmera reflex implica una inversió inicial i contínua important. Cal adquirir
objectius variats amb distàncies focals fixes diferents, però no van inclosos amb la càmera. El preu, per tant,
va augmentant.
Aquest tipus de càmera és la que ens permet disparar en formats d’imatge no comprimits, com el RAW, el
NEFF o TIFF.
Parts i prestacions bàsiques en una càmera digital
Com ja hem comentat, un criteri a seguir molt important abans d’escollir una càmera és pensar per a què
s’utilitzarà.
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Il·lustració 11. Font: http://pixabay.com/es/pantalla-monitorc%C3%A1mara-272266/

Totes les càmeres digitals estan formades per les següents parts (potser que no es trobin col·locades al mateix
lloc i que tinguin un nom diferent; cal dir que la majoria les ofereixen les càmeres compactes):
-

Pantalla: per a observar les fotografies preses i l’escena que es vol capturar. Es troba a la part posterior
de la càmera.

-

Resolució: normalment ve determinada, però es pot ajustar la resolució als nivells que desitgem.

-

Balanç de blancs: l’ull humà s’adapta de manera natural als canvis de llum, però les càmeres no. Per
això, les càmeres tenen l’opció de balanç de blancs, on podem regular aquesta adaptació. La majoria
de càmeres digitals permeten triar de manera manual algunes de les següents variants d’il·luminació:
llum solar, incandescent (bombeta), fluorescent (llum freda blanca o cool light), llum del dia, núvols,
flaix, etc.

-

Opcions de color: les imatges capturades es poden obtenir en color, en blanc i negre, en sípia o en
blau. L’opció per defecte en totes les càmeres digitals és el color. Recomanem fer les fotos en color per
a posteriorment poder-les modificar i editar al nostre gust.

-

Dispar: existeixen diversos tipus de dispars. L’individual (oprimir el disparador cada cop que es fa una
fotografia), el multidispar (fa diverses fotografies de forma contínua, normalment 3) i l’autodispar (facilita
que la càmera prengui la fotografia passats uns segons. Amb aquesta última opció, podem sortir a la
fotografia deixant la càmera en una superfície llisa). Recomanem la funció d’autodispar per a evitar que
la vibració produïda per la pulsació no afecti al resultat final.

-

Tipus d’escenes: podem obtenir configuracions predeterminades segons el tipus d'escena en què es
trobi la imatge que volem prendre. Les més comunes són autofocus amb prioritat a la cara, paisatge,
esports, retrat nocturn, festa/interiors, platja/neu, posta de sol, alba/vespre, paisatge nocturn, macro
(per fer fotos molt de prop, a pocs centímetres d'un objecte), museu, focs artificials i contrallum.
Aquestes opcions permeten de manera molt pràctica i ràpida "programar" la càmera digital per actuar
en diferents circumstàncies en poc temps i sense entrar en detalls de configuració.

-

Flash: la majoria de càmeres tenen les següents opcions: automàtic, apagat i reducció d’ulls vermells.
El flash es pot utilitzar en fotografies nocturnes i en fotografies a contrallum. El flash compensa la llum
i l’objecte a fotografiar no queda massa fosc.

-

L’obturador (compensacions del valor d’exposició): s’encarrega de la velocitat de l’obturació. S'usa
per compensar la quantitat de llum que capta el sensor en escenes molt clares o molt fosques. És
possible millorar una foto en situació d’il·luminació descompensada.

-

Diafragma: gradua la llum que entra a la càmera.

-

Lluminositat. L’Histograma: amb aquesta opció és possible tractar la foto que es vol prendre perquè
no quedi ni molt fosca (subexposada) ni molt clara (sobreexposada).

Copyright o Creative Commons
de Barcelona Activa SAU (exemple)

-

Enregistrament de vídeo:La majoria de les càmeres digitals, excepte algunes reflex, permeten també
capturar vídeos de poca extensió. La majoria, fins i tot, graven so de forma sincronitzada amb les
imatges preses.

Targetes de memòria

Il·lustració 12. Font: "Memory-card-comparison" byEvanAmos - Treball propi. Licensedunder Domini públic via
WikimediaCommons
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Memory-cardcomparison.jpg#/media/File:Memory-cardcomparison.jpg

Les targetes de memòria en les càmeres digitals han substituït
el rodet fotogràfic de les analògiques. Per això, la fotografia
digital no requereix el revelat químic per poder visualitzar les
fotografies i es poden veure directament les imatges a la
pantalla de la càmera just en el moment en què les capturem.
Igualment, la targeta de memòria permet capturar un major
nombre de fotografies que en les càmeres analògiques, on
la quantitat de fotografies era específica depenent del rodet
comprat.

La capacitat de la targeta de memòria
Com més gran sigui la capacitat de la targeta de memòria, més
fotografies és possible capturar i emmagatzemar (tenint també en
compte la seva resolució i el format dels arxius d'imatge).

Els tipus de targeta de memòria més coneguts són:
-

Compact Flash (CF): És la que té una mida física més gran,característica de la majoria de càmeres
reflex. Poden ser del tipus I o del tipus II. La seva capacitat d'emmagatzematge arriba als 16 Gigabytes.

-

Multimèdia Card (MMC): Poden substituir en molts casos les targetes Secure Digital (SD), ja que totes
dues tenen les mateixes dimensions. Tenen l'avantatge que consumeixen molt poca energia i el seu
preu no és elevat.

-

Secure Digital (SD): Són les més utilitzades en general. Es poden adquirir amb diferents capacitats
d'emmagatzematge. Cal verificar la compatibilitat de la càmera i la targeta.

-

SDHC: És com s’anomenen les targetes SD de més alta capacitat d’emmagatzematge (d’1 als 64 GB).
També tenen l’avantatge de gravar les dades a més velocitat.

-

MicroSD: Més petites que les SD, són les que podem incorporar en els nostres smartphones i/o
tauletes.

-

xD-Picture Card (xD): La utilitzen únicament les càmeres digitals de les marques Fuji i Olympus. Les
seves capacitats arriben als 2 gigabytes.
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La millor targeta de memòria
És recomanable utilitzar una targeta de memòria de gran capacitat
ja que permet capturar i emmagatzemar una gran quantitat de
fotografies en alta qualitat i el seu cost no és excessiu.
Posteriorment, si es vol canviar la resolució (qualitat, mida) de les
imatges, es pot fer des de l'ordinador per mitjà d'un programari
d'edició.

Es pot valorar també la possibilitat de tenir diverses targetes de memòria. D’aquesta manera, en cas de pèrdua
o robatori no es perdrà la totalitat de les fotografies.
Emmagatzematge i organització en els diferents dispositius
Les fotografies digitals que hem fet amb la nostra càmera digital normalment estan emmagatzemades a la
targeta SD. Com ja hem vist, les targetes de memòria tenen una determinada capacitat. Per tant, és necessari
anar-les buidant i deixar-les lliures, però sense perdre les fotografies que hi tenim a dins! Per fer-ho, el més
habitual és passar aquestes fotografies a un altre dispositiu (ordinador, disc dur extern, etc.).

Il·lustració 13. Font: "MiniSDwithadapter" por Qurren - Qurren'sfile. Licenciadosob CC BY-SA 3.0, via
WikimediaCommons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MiniSD_with_adapter.jpg#/media/File:MiniSD_with_adapter.jpg

Passos a seguir per a l’emmagatzematge d’imatges a l’ordinador:
1. Traiem la targeta SD de la càmera i la introduïm al lector que té l’ordinador. Si ho fem amb USB,
connectarem el cable de la càmera al port USB del dispositiu. En el cas de les targetes SD, és possible
que necessiteu un adaptador.
2. L’ordinador detectarà “Un nou maquinari”. La manera més tradicional de passar els arxius a l’ordinador
és anar a la carpeta “Equip”, localitzar la targeta i obrir-la. En alguns casos l’ordinador ens dóna l’opció
d’obrir-ho directament.
3. Un cop oberta la carpeta, veurem totes les fotografies. Podem seleccionar-les totes (Ctrl+E) o només
seleccionar les que ens agraden (cliquem la tecla Ctrl i al mateix temps seleccionem amb el ratolí les
fotografies que volem seleccionar).
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4. Un cop seleccionades les fotografies, haurem de clicar el botó dret del ratolí i escollim l’opció “Còpia”
(o fent simplement Ctrl+C).
5. Cal crear una carpeta per a organitzar les fotos que copiem, amb el nom adient. Per exemple “Excursió
Sant Jeroni”. Escollirem també la ubicació d’aquesta carpeta.
6. Dins la carpeta “Excursió Sant Jeroni”, clicarem a qualsevol lloc amb el botó dret del ratolí. I
seleccionarem l’opció “Enganxa” (també es pot fer Ctrl+V).
7. Cal assegurar-se sempre que les fotografies s’han copiat correctament, no volem perdre-les!
8. Un cop fet això, tornem a col·locar la targeta dins la càmera (extraient-la amb el mode de seguretat) i
cliquem sobre “Formatar targeta” per a esborrar les fotografies i deixar-la preparada per a la següent
sortida.
Recomanacions d’organització:
Una manera d’organitzar les fotografies és guardar-les en carpetes amb el nom de la sortida o l’activitat, dins
d’una carpeta que tingui com a nom el mes i/o l’any en què es van realitzar. Es tractaria de fer subcarpetes.
Recomanem que totes les carpetes estiguin guardades sempre al mateix lloc, per no perdre-les dins l’ordinador!
A la següent imatge es mostra aquesta opció. Dins la carpeta “Imatges” del mateix ordinador, hem creat una
carpeta anomenada “2013”. Dins aquesta carpeta, hem creat les carpetes corresponents a les “Vacances
d’estiu”, al “Nadal” i algunes excursions, a mode d’exemple.

Il·lustració 14: Exemple de com organitzar les fotografies al nostre ordinador.

Si resulta que també heu enregistrat vídeos, el més convenient seria passar els vídeos al directori “Vídeos” i
organitzar-los amb el mateix criteri que les fotografies.
Per altra banda, heu de saber que existeixen diferents programes que també són útils a l’hora de passar les
fotos a l’ordinador i organitzar-les. Per exemple, el programa Picasa, a banda de ser un editor de fotografies,
també ens ajuda a fer aquest procediment.
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Crear rutines
És molt important que us creeu unes rutines de treball cada vegada
que arribeu a casa després de fer una sessió de fotos. Recomanem
passar les fotos el més aviat possible i organitzar-les també al
moment. Com més trigueu a fer-ho, més difícil serà després
organitzar-les.

Nocions de llenguatge fotogràfic
La fotografia és una disciplina apassionant, i guarda íntima relació amb altres arts visuals com la pintura. És
per això que és de cabdal importància conèixer una mica què és la composició i els seus elements.

Aprendre més sobre el llenguatge fotogràfic
En aquest enllaç de la Wikipedia teniu informació força valuosa amb enllaços molt
útils, per començar a experimentar i millorar les vostres fotografies, començant
per algunes nocions molt bàsiques sobre el llenguatge fotogràfic.

També podeu fer cerca per Internet, ja que trobareu diferents blogs de fotografia, trucs o cursos online gratuïts,
per anar adquirint més coneixements. Després ja vindrà la tècnica… Com tot, el secret està en l’estudi i en la
pràctica!
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Iniciació al full de càlcul.
Què és un full de càlcul?
S’anomena full de càlcul a aquells programes que serveixen per a poder treballar amb dades numèriques,
permetent realitzar diferents tipus de càlculs i operacions, des de les més senzilles, com sumar, restar,
multiplicar i dividir fins a altres molt més complexes.
A banda d'aquestes propietats, els fulls de càlcul també compten amb altres funcions que permeten el
tractament i la interpretació de la informació numèrica, possibilitant la realització de taules, diagrames o gràfics.
També poden funcionar com a gestors senzills de bases de dades, permetent organitzar i filtrar les dades
introduïdes.
Per tant, són programes força versàtils, molt utilitzats en el camp de les matemàtiques, l'estadística, l'economia,
la comptabilitat, etc.
En l'àmbit quotidià, poden ser programes molt útils per a portar el control de les nostres despeses mensuals o
per a realitzar i calcular pressupostos, entre d'altres possibilitats.

Programes més habituals per treballar amb fulls de càlcul
EXCEL: Inclòs dins el paquet de programes Microsoft Office (propietat de l'empresa Microsoft). De pagament.

CALC: Inclòs en el paquet de programes LibreOffice i d'OpenOffice. És de programari lliure i gratuït. En aquest
dossier és amb el programa que treballarem.

NUMBERS: Programa de fulls de càlcul d'Apple, compatible amb Excel.

FULL DE CÀCUL DE GOOGLE DOCS: Eina online que permet crear i obrir documents elaborats amb
programes de full de càlcul sense necessitat d'instal·lar cap programa a l'ordinador. Gratuït
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Nocions bàsiques per
càlcul

començar a treballar amb el full de

Pensem que la millor manera per introduir-vos en el programa és treballar amb un exemple pràctic i, a partir
d'aquí, anar descobrint els conceptes bàsics.
Imaginem que hem decidit controlar les nostres despeses utilitzant el programa Libre Office Calc.
Aspecte general del Calc
Una vegada obrim el programa, veurem que té aquest aspecte general:

Il·lustració 2: Barres d’eines estàndard i format. Font: http://wiki.open-office.es/Las_barras_de_Herramientas_de_Calc

Il·lustració 1: Aspecte general Calc. Font:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/English_screenshot_of_LibreOffice_Calc_June_2011.png

Les barres anteriors són les anomenades Barra d’eines estàndard i Barra d’eines format (en ordre). A partir
d’aquí podrem modificar el nostre full de càlcul.
A poc a poc ja anirem descobrint com fer servir cada part.

Cel·les, columnes i files
Què és cada cosa? Vegem-ho a la següent il·lustració, on les hem diferenciat per colors:
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Il·lustració 3: Exemples de cel·la, columna i fila, diferenciades per colors

Les cel·les són els encreuaments entre files i columnes, i el seu nom es defineix en funció d’això. La part groga
de la il·lustració 3 ens mostra l’encreuament entre la columna C i la fila 9. D’aquesta manera, el nom de la cel·la
serà C9.
Les columnes (en verd) són el conjunt de cel·les en disposició vertical i es representen amb lletres (A, B, C,
D...).
Les files (en blau) són el conjunt de cel·les en disposició horitzontal i es representen amb números (1,2,3, 4...).
Ara que ens hem situat una mica, el primer que farem és posar-li un nom o títol al document amb què estem
treballant i desar-lo a la ubicació de l'ordinador que creiem més adient. Per exemple, a “Documents”.
El llibre: El document del Calc
Hem de saber que en els programes de full de càlcul, el document amb què treballem, és a dir, el fitxer o l'arxiu,
s'anomena Llibre. Anem, doncs, a posar un títol a aquest llibre amb què anem a treballar.
Primer, hem de situar-nos damunt la barra de menús i localitzar el menú “Fitxer” o “Archivo” en castellà
(normalment es troba a la part superior esquerra).A continuació, el cliquem i se'ns desplegarà un menú. Hem
d'escollir l'opció “Anomena i desa” o “Guardar como” en castellà.
Se’ns obrirà la següent imatge, i haurem d’escollir on volem guardar el llibre i quin nom li volem posar.Per
exemple, “Despeses 2015”.
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Il·lustració 4: Finestra per a guardar un llibre. Font: http://wiki.openoffice.es/Guardar_un_Documento_en_Calc

Els fulls
Hem de saber cada llibre té a dins diferents fulls. Els podem localitzar a la part inferior del programa, a
l'esquerra, tal com es mostra ala il·lustració 5.

Il·lustració 5: Fulls dels llibres.

Per a què serveixen els fulls?
Els fulls serveixen per a organitzar les dades dins del llibre. Si seguim l’exemple anterior, podem treballar de
forma independent les despeses de cada mes. D’aquesta manera, crearem 12 fulls i els anomenarem “Gener
2015”, “Febrer 2015”, consecutivament fins al desembre. Tots aquests fulls formen part del mateix llibre, el
document “Despeses 2015”, que és amb el qual treballarem les despeses de tot l'any.
Per a canviar el títol per defecte que porten els fulls (Full 1, Full 2...) ens situem damunt el full i fem clic amb el
botó dret del ratolí. Llavors se'ns desplegarà un menú. En aquest menú cliquem l'opció “Re-anomena el full”.
Així li podem canviar el nom i posar-li “Gener 2015” i clicar a “Accepta” un cop hem finalitzat. Cada vegada que
vulguem crear un nou full, li fem un clic al signe + que apareix en verd.
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El Calc
El Calc accepta un màxim de 256 fulls.

Llavors, per anar treballant en un full o en un altre dins del mateix llibre, l'únic que hem de fer és clicar damunt
del full en qüestió.
Comencem primer a treballar en el full “Gener 2015”.
Introduir dades
Primer, comencem apuntant a la columna A el concepte en despeses habituals que acostumem a tenir cada
mes. Per fer-ho, només hem de fer doble clic dins de cada cel·la per a poder escriure i activar el cursor. Després,
a la columna B, apuntem la despesa de cada concepte.
Com podeu veure, a les cel·les hi podem introduir diferents tipus d'informació (conceptes, números, etc.).

Il·lustració 6: Introducció de dades

Format de les cel·les
Identificar arxius
Podem escollir quin format volem que tingui cada cel·la, en funció del
tipus de dades que hi vulguem introduir. Per exemple, ens agradaria
que les despeses de cada concepte, que estan en números a la
columna B, apareguin en euros (€).
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Com podem fer-ho?
Si fem clic damunt de la columna B, just damunt de la lletra de la columna, veurem que tota ella es posa de
color blau. Això vol dir que totes les cel·les d'aquesta columna estan seleccionades i que, per tant, el format
que escollim afectarà a totes les cel·les d'aquesta columna i a la informació que hi introduïm.
Si fem clic amb el botó dret del ratolí damunt la selecció, ens apareixerà un menú. Escollim l'opció “Format de
cel·les” i ens apareixerà una finestra semblant a la següent:

A

“Format de cel·les” tenim
diferents opcions per escollir. Perquè
els números ens apareguin Il·lustració 7: Finestra “Format de cel·les”. en euros (€) hem de clicar sobre
“Números”. A continuació,
en l’apartat de “Categoria”, haurem
d’escollir quin format volem que tinguin els números en qüestió. En el nostre cas, “Moneda”, i com a tipus de
moneda, els euros.
Format de cel·les
Teniu diferents opcions, en funció del tipus d'informació que vulgueu
introduir a les cel·les. Com s'observa, al menú anterior hi ha diverses
pestanyes, i cada pestanya té diverses opcions per a treballar el
format de les cel·les. Per exemple, també podríem treballar la seva
aparença des de l'opció “Vores” (“Bordes” en castellà), pintar el fons
de cada cel·la des de l'opció “Fons”, etc.
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Si hem realitzat correctament aquesta tasca, els números de la columna B ens hauran d’aparèixer en euros
(€).

Il·lustració 11: Números en format d’euros.

Una vegada fet això, us recomanem ara apuntar, a la columna D, els conceptes “Ingressos”,“Despeses” i
“Diferència”, i la columna E la reservem per apuntar la quantitat corresponent a cada concepte. Sabem els
ingressos, de manera que els podem escriure. Les altres dues dades les podrem calcular més endavant.
Les fórmules
Les fòrmules
El full de càlcul ens permet fer operacions amb diferents fórmules.

Arriba el moment de començar a fer operacions amb el Calc.
Heu de saber que les operacions que realitzem amb el full de càlcul s'anomenen Fórmules. Des de les sumes,
restes, multiplicacions i divisions fins a altres càlculs més complexos.
Com es fan les fórmules en el full de càlcul?
En el nostre exemple, el que volem és sumar les nostres despeses. Per a fer-ho, ens col·locarem a la cel·la
E2 (columna E, fila 2) al costat del concepte Despeses. En aquesta cel·la farem la nostra primera fórmula (la
suma de les despeses):
1. Primer haurem de fer saber al programa que volem escriure una fórmula. Sempre es comença amb el
mateix símbol =
2. Les nostres despeses estan col·locades a la columna B, de la cel·la B2 fins a la B7. Aquest grup de
cel·les implicades en el càlcul que volem fer s'anomena Rang.
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3. Pot ser que al llarg del mes vulguem afegir més despeses. Per tant, és millor deixar algunes cel·les en
blanc, i li direm que sumi des de la cel·la B2 fins a la B18.
4. En la cel·la E2 haurem d’escriure, per tant, el següent: =SUMA(B2:B18). El full de càlcul interpretarà
aquesta fórmula com “suma des de la cel·la B2 fins a la cel·la B18”. En acabar haurem de clicar la tecla
Intro.

Il·lustració 12: Fórmula de SUMA.

Petit truc per estalviar feina
Deixem cel·les en blanc per si més endavant volem afegir més
despeses. Com que ja hem fet la fórmula, qualsevol despesa que
afegim a la columna B, se sumarà automàticament i veurem el
resultat a la cel·la E2, que és on hem fet la fórmula.
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Què és la barra de fòrmules?
La barra de fórmules és la barra que ens apareix just a sobre de
les columnes. Cada vegada que fem una fórmula, aquesta apareix
automàticament en el que es coneix com a “barra de fórmules”. En
comptes d’escriure la fórmula a la cel·la E2, també podríem haver
col·locat el cursor en aquesta cel·la i redactar la fórmula a la Barra
de fórmules.

Un cop tenim les despeses sumades, haurem de calcular la diferència entre les despeses i els ingressos;
haurem de restar els ingressos i les despeses.
Com ho farem?
Seguirem el mateix procediment que per a fer la SUMA:
1. Ens col·loquem, doncs, a la cel·la E3 per fer el càlcul, i dins fem la fórmula: =(E1-E2) (per a fer la resta,
utilitzarem el signe -).
2. Cliquem Intro i ja ho tenim calculat.

Il·lustració 13: Fórmula de RESTA

En prémer Intro, el resultat serà el següent, al nostre full de càlcul amb les despeses del mes de gener.

Enllaçar o vincular fulls

Il·lustració 14: Resultat final de les nostres despeses.
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Ara ens imaginem que volem fer un còmput de tot el que ens hem gastat durant el primer trimestre de 2015.
Per fer-ho, afegiríem un nou full al llibre i el podríem re-anomenar com a “Despeses primer trimestre”. Això ens
permetrà saber tot el que podem gastat fins ara i fer un primer càlcul de com estem gestionant els nostres
comptes.
Aquesta pràctica ens servirà per entendre un nou concepte: Enllaçar o vincular fulls
Com ho fem?
Una vegada hem creat el full “Despeses primer trimestre”, ens hi situem per a treballar. Aquí podrem apuntar,
en la columna A, els conceptes “Gener”, “febrer”, etc. Per exemple, apuntem Gener a la cel·la A2, Febrer a l’A3,
Març a l’A4, etc.

Com avançar més ràpidament?
Si no volem apuntar el nom de cada mes, hi ha un truc, que és
només apuntar “Gener” i, després, ens situem a la cantonada
inferior dreta de la cel·la “Gener”. Veurem que el cursor es
converteix en una creu. Llavors arrosseguem fins a la cel·la que
vulguem i els mesos s'escriuran automàticament.

Una vegada tenim apuntats els mesos a la columna A, escriurem a la cel·la B1 el concepte “Despeses”, a la
cel·la C1 el concepte “Ingressos” i a la cel·la D1 “Diferència”.

Il·lustració 15: Imatge de com ens quedaria preparat

Ara vincularem tots els resultats que tenim a cada full corresponent a cada mes en aquest nou full que hem
creat.
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Però, per què vinculem i no apuntem senzillament la quantitat? Doncs perquè si més endavant volem afegir
qualsevol altra despesa o ingrés que no vàrem contemplar en el seu moment, quan ho incloguem a qualsevol
dels fulls corresponents a un mes concret, el programa en farà el càlcul directament en el full de “Despeses
primer trimestre”. Així, tenim els fulls enllaçats, és a dir, vinculats entre si, amb les seves fórmules i càlculs.
Com es vincula?
Per exemple, vinculem les despeses que tenim en el full de “Gener 2014” en aquest nou full que hem creat de
“Despeses primer trimestre”. Per a fer-ho, hem d'anar al full “Gener 2014”. Una vegada allà, ens situem damunt
la cel·la E2, on hi tenim la quantitat sumada de despeses del mes. Llavors fem clic amb el botó dret del ratolí.
Ens apareixerà un menú desplegable i cliquem a l'opció “Copia”. Veureu que la cel·la es posa en línies
discontínues. Això vol dir que l'hem copiat.
Un cop copiat, tornem al full “Despeses primer trimestre” i ens situem a la cel·la B2, la corresponent a les
despeses de gener. Llavors fem clic amb el botó dret del ratolí i ens apareixerà un menú. Escollim l'opció
“Enganxat especial” o “Pegado especial”.
Llavors se'ns obrirà un altre menú, i marquem la casella on diu “Enllaça” o “Vincular” en castellà. Poden
aparèixer altres noms, com en la il·lustració 16 (a la part inferior esquerra “Pegar vínculos”). I, després, cliquem
a “Acceptar”.

Il·lustració 16: Finestra d’Enganxat especial

Llavors veurem que apareix la quantitat de despeses de gener. Així, no només tenim la quantitat en si, sinó que
hem vinculat la fórmula.
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Modificar dades
Si canviem alguna despesa en el full anomenat “Gener”, també es
modificarà en aquest full.

Això és el que hi ha dins d'una cel·la vinculada, si fem doble clic ho veurem:

Il·lustració 25. Detall cel·la B2 del full “Despeses primer trimestre” vinculada amb la
fórmula de la cel·la E1 del full “gener 2015”

Altres fórmules i operacions
Si volem fer altres tipus d'operacions que no siguin sumar i restar, hem de saber que amb el full de càlcul la
multiplicació s'expressa amb el símbol* i la divisió amb el símbol /.
Per altres tipus d'operacions més complexes, recordeu que teniu l'Assessor de funcions.
Afegir gràfics
Si volguéssim afegir un gràfic per veure l'evolució de les nostres despeses, ho podeu fer des del menú
“Insereix”. Allà hi veureu l'opció “Objecte”, de la qual s'obrirà un submenú on trobareu l'opció “Gràfics”. Veureho que teniu diferents tipus de gràfic per escollir: Diagrama de barres, Columnes, Cercles, etc.
Haurem de seleccionar el tipus de gràfics i les dades que hi volem incloure.

Iniciació al full de càlcul. Continuació
Després d’haver-nos introduït inicialment al full de càlcul, a continuació fem un pas més i coneixem noves eines
i funcionalitats
Com es copien les fórmules?
Moltes vegades necessitem realitzar el mateix càlcul moltes vegades. Per guanyar temps, els programes de
full de càlcul ens donen eines molt eficients, però hem de conèixer-ne certes peculiaritats per aplicar-les amb
èxit.
Per exemple, a continuació us mostrem una taula (il·lustració 17) on tenim dos resultats electorals i volem
quantificar com cada partit ha millorat o ha empitjorat els seus resultats; és a dir, quina és la seva tendència.
Què farem?
1. Farem el primer càlcul. En l’exemple està calculat E5 –si ens fixem en la barra de fórmules, el contingut
de la cel·la és =C5-D5.
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2. Després seleccionarem la cel·la que hem calculat de manera correcta (E5), amb el ratolí ens situarem
en el petit quadrat que hi ha en la zona inferior dreta de la cel·la –destacat en la il·lustració amb un
cercle vermell.
3. Aleshores arrossegarem fins a l’última cel·la en què volem el mateix càlcul.

Il·lustració 17

D’aquesta manera el programa copiarà les fórmules i les adaptarà per obtenir el resultat esperat.
La fórmula inicial =C5-D5, a la fila 6 es transformarà en =C6-D6, i a la fila 7
en =C7-D7, i així successivament.

Per copiar fórmules
De la mateixa manera que es poden copiar les fórmules en vertical, també es
poden copiar en horitzontal. Prova-ho! Et proposem calcula el total del 2015
a C14 i copia la fórmula cap la dreta per obtenir el total del 2011.

Treball amb referències
Treballar amb referències –utilitzant l’indicador de la cel·la– ens permet tant
copiar les fórmules, com actualitzar les dades en qualsevol moment i que els
resultats quedin automàticament actualitzats. Prova-ho! Varia les dades i
observa com canvia el resultat de la tendència.
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Referències relatives i absolutes
Per poder diferenciar aquests dos conceptes continuarem treballant en l’exemple de la taula dels resultats
electorals (il·lustració 18)

Il·lustració 18

Inserir noves dades
En tot moment, si ens falta una dada, hem canviat d’idea, etc, podem inserir
una nova fila o columna. Fent un clic amb el botó dret a la lletra de la columna
o el número de la fila, sortirà l’opció d’inserir. I en treballar amb referències tot
el càlcul seguirà correcte.

Ara volem calcular el percentatge de representants que els pertoca a cada
partit. Això es farà dividint el resultat obtingut entre el total de representants
(il·lustració 19)
1. Per calcular D5 la fórmula serà =C5/C14. I ens donarà un resultat correcte.
2. Aplicarem un format de percentatge a D5 per donar-li llegibilitat al resultat.
3. En copiar-la tindrem uns resultats d’error. En aquest cas #DIV/0! –més endavant estan explicats els
diferents missatges d’error.
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Il·lustració 19

Què ha passat? Que en copiar la fórmula el programa les ha adaptat de la mateixa manera que abans s’ha
exposat: =C5/C14 s’ha transformat en =C6/C15, després en C7/C16 i així successivament. Per tant està
utilitzant cel·les en blanc i per això l’error de #DIV/0.
En la fórmula =C5/C14 una part cal que s’adapti en les còpies (el resultat de cada partit, C5), mentre que una
altra part no cal (el total, C14, que ha de ser el mateix en cada càlcul). Aquesta és la diferència entre les
referències relatives i absolutes.

Diferències entre les referències relatives i absolutes
Les referències relatives s’adapten en les còpies, mentre que les
referències absolutes no varien en copiar les fórmules. Hem de detectar
quan necessitem fer-ho de cada manera.

Com s’ha de fer? És molt senzill, però cal haver vist prèviament el comportament del programa en copiar les
fórmules.
1. Ens situem a D5. I realitzem el càlcul com ja sabem. Escrivim el símbol =, i fem un clic amb el ratolí a
C5. No cal fer res especial per fer la referència relativa.
2. Escrivim l’operador que necessitem, en aquest exemple / per dividir, i fem un clic a C14.
3. Ara indicarem que aquesta referència ha de ser absoluta, ja que no volem que variï en la còpia. Només
cal combinar les tecles Majúscules i F4.
4. Cliquem Intro i ja ho tenim calculat.
5. Ara ho copiem i sortirà correctament.
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Dreceres teclat
Si treballem amb Excel per a Windows, per utilitzar les referències
absolutes ho farem amb la tecla F4, i si treballem amb MAC ho farem
combinant les tecles CMD i T.

Aquest és l’aspecte de la cel·la en prémer les tecles corresponents. I
aquesta és la manera de fer una referència absoluta, amb un
símbol $ davant de l’indicador de columna i de fila. Òbviament també es
pot escriure amb el mateix teclat.

Il·lustració 20

Podem observar l’execució correcta i com ara obtenim el resultat desitjat. Practica-ho!
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La prioritat dels operadors aritmètics
Quan en una mateixa fórmula hi ha diversos operadors, hem de tenir en compte que el programa té establert
quins càlculs ha de resoldre primer. Si ho desconeixem, podem obtenir resultats erronis.
Aquesta prioritat respon a les convencions matemàtiques i aplicades en tot àmbit informàtic.

Prioritat
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Cinquena
Sisena
Setena

Operador
%
^
* /
+ &
= < > >= <= <>

Operació
Negació
Percentatge
Potència
Multiplicació i Divisió
Suma i Resta
Concatenació
Igual, Major, Menor, Major
o igual, Menor o igual,
Diferent

Il·lustració 21

Ús dels parèntesis
La utilització de parèntesis permet trencar amb la prioritat dels operadors i,
per tant, decidir quins càlculs es realitzen abans. D’aquesta manera podrem
decidir l’ordre de resolució dels càlculs. Prova-ho!
En el teu programari comprova la diferència que hi haurà entre el resultat
d’aquestes dues fórmules:
=5+3*2
=(5+3)/2

Les funcions

Què són les funcions?
Les funcions són fórmules ja definides en el programa, que realitzen uns
càlculs sobre uns valors en un ordre determinat. Ens ajuden a guanyar
temps i possibiliten que realitzem diversos càlculs força complexos de
manera senzilla.
Tenen un nom que les identifica, l’ordre està establert –té una estructura
determinada– i nosaltres, com a usuaris, haurem de seleccionar la funció i
decidir sobre quins valors actua –s’anomenen arguments.
=NOM(argument1;argument2;...)
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En exemples anteriors s’ha mostrat la funció de nom SUMA, la qual realitza el sumatori de tots els valors d’un
o diversos rangs de cel·les determinats. Cada un d’aquests rangs seran els
arguments de la funció. Si n’hi ha més d’un, se separà amb un punt i coma.

Com accedir a les funcions del full de càlcul?
En tot programa per a realitzar fulls de càlcul hi ha una eina per consultar i aplicar
les funcions disponibles.
En el Calc, per accedir a l’auxiliar de funcions, ho trobarem en el menú Insereix.

Com ho farem?
Partint d’un exemple anterior, volem obtenir la mitjana de les dades, així com els valors màxims i mínims de
cada categoria.

Il·lustració 22

1. Ens situem a la cel·la on volem el resultat.
2. Accedim a l’auxiliar de funcions.
a. Les funcions estan classificades per categories.
b. A cada categoria hi ha un llistat amb moltes funcions disponibles.
c. Ens mostra l’estructura de la funció seleccionada com allò que fa.
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Il·lustració 23

3. Cerquem la funció que ens proporcionarà el resultat desitjat i passem al següent pas de l’assistent.
a. Les funcions per resoldre el propòsit dels tres càlculs de l’exemple estan en la categoria
Estadística.
4. Seleccionarem el rang de dades del qual volem la mitjana (en l’exemple, F6:F13) amb el ratolí. Podem
moure la finestra de l’auxiliar o bé clicar al botó per amagar-la.
5. Fixem-nos que està explicat en què consisteix l’argument, i que ens mostra el resultat obtingut.
6. Clicarem a D’acord i ja estarà calculat.

Il·lustració 24

Copyright o Creative Commons
de Barcelona Activa SAU (exemple)

Per obtenir el valor màxim i el valor mínim seguirem el mateix procediment.
Per estalviar temps podem copiar les funcions en horitzontal.

Un cop que anem descobrint les funcions, el seu nom i la seva aplicació, també
ho podrem aplicar directament amb el teclat. En aquesta situació, també tindrem
un suport visual per a la seva correcta aplicació.

Quina funció aplicar?
Davant de tantes funcions caldrà investigar sovint quina funció és la que necessito
per resoldre allò que m’he proposat. El mateix auxiliar del programa serà el
millor aliat.
Prova-ho!

Fes una ullada a les funcions de la categoria de Data i hora. Quina ens proporcionarà la data actual cada cop
que obri el document? Quina funció ens servirà per saber quants dies han passat des d’una data?
Cal tenir en compte que segons el programa, i l’idioma d’aquest, els noms de les funcions poden variar. Així,
fins i tot un usuari experimentat necessita revisar l’auxiliar si canvia el programa o idioma amb el qual està
habituat a treballar. Amb el programa Calc en català les funcions que necessitàvem per aquest repte són:

Aquesta funció, de nom AVUI, no requereix cap argument, ja que obté la data del rellotge de l’ordinador.
Quedarà així: =AVUI()
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Aquesta funció, de nom DIES, requerirà dos arguments, la data final i la data d’inici.
Podria quedar així: =DIES(C2;D2)

Enllaços d’interès
En aquests enllaços trobareu explicacions sobre les funcions. Per a què
serveixen, com aplicar-les i exemples:
http://wiki.open-office.es/Funciones_mas_habituales_en_OpenOffice_Calc
https://support.office.com/es-es/article/Funciones-de-Excel-porcategor%C3%ADa-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb

Les funcions proporcionen immenses possibilitats per calcular al programa, així com la possibilitat de cercar
informació (com CONSULTAH o CONSULTAV, que en castellà seran BUSCARH o BUSCARV) o possibilitar
diverses alternatives de càlcul segons les nostres necessitats (Si o SUMASI). Aquestes funcions utilitzen
diversos arguments –entre tres i quatre–, però un cop dominades donen grans possibilitats. En els enllaços
proporcionats trobareu explicacions ben detallades.

Missatges d'error en el Calc
Si ens hem equivocat a l'hora de fer un càlcul perquè no hem donat l'ordre al programa de manera correcta ens
poden aparèixer diferents missatges d'error. Aquests són alguns dels més comuns:
Error: quan una fórmula no pot avaluar adequadament un càlcul, dóna com a resultat unerror de càlcul. Un
valor d’error és un tipus de dada amb entitat pròpia:
#####, #DIV/0!,#N/A, ¿NOMBRE?, #¡NULO!, #¡NUM!, #REF!, #VALOR!
##### Es produeix quan la cel·la conté un número, una data o una hora amb una grandària superior a la de la
cel·la o quan la cel·la conté una fórmula de data o hora que genera un resultat negatiu.
#DIV/0! Es produeix quan es divideix una fórmula per 0. Això passa quan el divisor fareferència a una cel·la en
blanc o a una cel·la que conté un zero.
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#N/D Es dóna quan un valor no està disponible per a una funció o fórmula.
¿NOM? Apareix quan Calc no reconeix el text en una fórmula. Per exemple
quan escrivim malament el nom d’una funció.
#¡NUM! Es produeix quan hi ha un problema amb algun número en una fórmula
o funció.
Per exemple, s’ha utilitzat un argument inacceptable en una funció que
necessita un argument numèric.
#REF! Es produeix quan una referència de cel·la no és vàlida. Per exemple, si
eliminem la columna B, totes les fórmules que fan referència a les cel·les de la
columna eliminada donaran #REF!.
#VALOR! Es produeix quan en un càlcul es fa referència a una cel·la que no conté un valor. Per exemple, quan
sumem dues cel·les i una d’elles, o les dues, contenen un text en lloc de valors.

Eines per a treballar i presentar les dades
Els programes per realitzar fulls de càlcul proporcionen moltes eines que ens ajudaran a treballar amb les
dades i a presentar-les. Aquestes eines ens oferiran noves possibilitats per treure profit a aquests programes i
per resoldre les nostres necessitats amb les dades.

Possibilitats
Si coneixem les eines per treballar les dades i les possibilitats de càlcul de les funcions sabrem què podem
aconseguir amb aquests programes per crear fulls de càlcul.

Ordenar
Davant d’un seguit de dades, per consultar-les, analitzar-les i presentar-les, haurem de decidir quin ordre
segueixen.
Tot endreçant-les decidirem per quin camp s’ordenen i quina direcció segueixen –ascendent o descendent.
També podrem proporcionar més criteris per poder endreçar aquelles dades que quedin en la mateixa situació,
empats.
Com ho farem?
En el Calc per accedir al menú d’ordenament, ho trobarem al menú de Dades.
1. Ens situarem dins de la taula, seleccionant una única cel·la, tal com es mostra a la il·lustració 25
El programa tractarà com una unitat totes les cel·les no buides que es toquen, i en ordenar-les afectarà
a tota la taula. A la il·lustració es pot apreciar que aquelles dades que no formen part de la taula de
dades estan separades per files buides. És el cas del Preu hora per calcular salari i del Percentatge de
retenció a la part superior, i Mitjana, Màxim i Mínim a la part inferior.
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Il·lustració 25

2. Accedirem a Ordena del menú Dades.
3. Decidirem els diferents criteris d’ordenació amb el menú desplegable, i la direcció entre les
possibilitats d’ascendent i descendent.
a. Com ho volem ordenar? Alfabèticament? Per departaments? Segons els salaris? Aquest serà
el primer criteri.
b. I si es produeixen empats? Quins camps ens ajudaran? Aquests seran els successius
criteris.
c. I com ho volem ordenat? Fixem la direcció

Dades
Text
Nombres i dates

Ascendent
De la A a la Z
De menor a major

Descendent
De la Z a la A
De major a menor

4. Ho confirmarem i quedarà ordenat segons els criteris donats. Per exemple, volem presentar aquestes
dades ordenades per departament i amb els seus components ordenats alfabèticament. Els criteris
serien els següents:
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I els resultats serien aquests:

Filtrar
Davant d’un seguit de dades, per consultar-les, analitzar-les i presentar-les, tindrem la necessitat de veure unes
dades i unes altres no. Aquesta possibilitat de seleccionar quines dades visualitzem –sense perdre’n cap, és
clar– s’aconseguirà amb les eines per filtrar.
Com ho farem?
En el Calc per accedir als filtres, ho trobarem al menú de Dades.
1. Ens situarem dins de la taula, seleccionant una única cel·la, tal com hem comentat per a l’ordenament.
2. Accedirem a Filtres... Automàtic del menú Dades.
3. A la primera fila de la taula de dades apareixeran uns menús desplegables i ja els podrem utilitzar. En
obrir aquest menú en cada camp:
a. Disposem de totes les dades, resulten especialment interessants aquells camps amb dades
coincidents. En l’exemple, al camp Departament només hi ha dues dades diferents introduïdes,
i podrem filtrar per Administració o Vendes.
b. Podem visualitzar només aquells que tinguin dades o estiguin buits.
c. Podem accedir als 10 superiors, per dades numèriques.
d. Podem accedir als Filtres estàndard per poder crear nosaltres mateixos els criteris per filtrar.
Utilitzant els operadors de comparació podrem accedir a les dades més grans o petites, a
dades iguals o diferents, o a intervals de dades.
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Apliquem el filtre al camp Departament per veure només els dels departament de Vendes, Aquest serà el
resultat:

En la capçalera del camp que s’ha filtrat hi haurà un element visual que ens permet identificar-ho. En aquest
cas és el punt de color blau.

Un cop vistos aquests filtres, els tindrem presents a l’hora de dissenyar les
nostres taules. Quins camps serien interessants d’incloure per filtrar més
endavant? Per a una col·lecció de discs? Per a una agenda de contactes? Per
a un control de despeses?

Un cop has filtrat, pots tornar a accedir al menú desplegable del camp filtre per treure’l i poder tornar a treballar
amb totes les dades.
Prova-ho! Fes una ullada als filtres estàndard. Quines possibilitats veus? Sabries aconseguir aquelles tres
persones amb salaris més elevats? O aquelles persones que han treballat entre 25 i 35 hores?
Tot filtre ja programat s’està realitzant amb aquestes eines, operadors, condicions, valors...
Els criteris per al primer repte seran:
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I per al segon:

Format condicional
Davant d’un seguit de dades, per consultar-les i analitzar-les i presentar-les, podem recolzar-nos en diverses
eines de format. Donar un aspecte o un altre segons els criteris que apliquem ens servirà per ressaltar les
dades.

Com ho farem?
En el Calc per accedir al format condicional, ho trobarem al menú de Format.
1. Seleccionarem el rang de dades que volem treballar. En l’exemple, totes les cel·les que contenen les
Hores Treballades F6:F13
2. Accedirem a Format condicional del menú Format.
3. Establirem les Condicions i el format desitjat.
a. Què volem destacar? Aquells que han treballat més hores? Aquells que han treballat poques
hores? Aquestes seran les condicions.
b. I amb quins recursos de format ho farem? Color de fons verd i vermell? O color de font diferent?
Aquests seran els estils.
c. Ho apliquem i les cel·les que compleixin una condició o una altra adquiriran l’aspecte donat.
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En aquest exemple destacarem:
 Aquells en què el valor de la cel·la sigui major de 30 amb un estil, que hem creat per a l’ocasió –clicant
a Estil Nou, nomenant-lo i seleccionant eines de format–, que es diu Destacat i té un fons de color verd.
 Aquells en què el valor de la cel·la sigui menor de 25 amb un estil, també creat, amb el nom Alarma i
que té un fons de color vermell.
Aquests són els resultats:

També disposem de molts formats condicionals ja preparats amb els quals aconseguirem molts aspectes força
il·lustratius:

Escales de color, barres de dades i conjunts d’icones són habituals en tots els programes per crear fulls de
càlcul.
Prova-ho! En la columna dels salaris, prova d’aplicar els que ja vénen preparats i intenta personalitzar-los.
 Aplicar directament, sense modificar cap variable de les Barres de dades.
 Aplicar l’Escala de color personalitzant els colors emprats.
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Aplicar els Conjunts d’icones, caldrà especificar les variables.

Quin resulta més il·lustratiu?

Recursos a la xarxa
Aprendre més sobre programari
Aquí us recomanem alguns tutorials per a seguir treballant i experimentant amb
el LibreOffice Calc:
-Manual d'ajuda al LlibreOffice Calc.
-Manuals i vídeos d’introducció als Calc realitzats per Citilab per a preparar la
prova ACTIC.
-Aquest enllaç de la Wiki-Open Office.

Introducció al processador de textos. Nivell I
Un processador de textos és un programa que ens permet crear o modificar textos d'una manera senzilla. Els
processadors de textos disposen d’una gran quantitat d’opcions per seleccionar diferents tipus i mides de lletra,
així com estils de paràgraf, i fins i tot ens permeten inserir gràfiques o imatges als documents.
Hi ha diferents processadors de textos, els més habituals són els següents:
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WORD: Inclòs dins el paquet de programes Microsoft Office (propietat de l'empresa Microsoft)

WRITER: Inclòs en el programa LibreOffice (programari lliure creat per l'empresa Sun Microsystems)

PAGES: Programa de tractament de textos d'Apple.

DOCUMENTS DE GOOGLE DOCS: Eina online que permet crear i obrir documents elaborats amb programes
de tractament de textos sense necessitat d'instal·lar cap programa a l'ordinador.
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Espai de treball d'un tractament de textos

Il·lustració 1: Detall pantalla del Writer

La barra de menús
A la part superior de la pantalla hi ha la barra de menús (amb les opcions d'editar text, inserir elements, eines
específiques, etc.). En cadascun dels menús trobarem una llista d’opcions de configuració o accions que es
poden aplicar al text.

Què és cada opció?
Si poseu l'indicador del ratolí damunt de cada opció i espereu
breument, apareixerà escrit en la pantalla per a què serveix cada
opció.

La barra d’eines
Sota la barra de menús se situa la d’eines. Cada una conté diversos botons que representen accions i
configuracions que es poden aplicar al text.
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Per activar o desactivar les diferents barres d’eines, a la barra de menús podem clicar damunt l’opció “Eines” i
seleccionar, dins del menú emergent, l’opció de personalitzar.

Il·lustració 2: Detall de la Barra d’eines del Writer

Obrir, crear i guardar un document
Per a crear un document nou (un cop obert el programa) haurem d’anar a Fitxer > Crea > Document nou
(recordeu que cada programa és diferent, per tant, és possible que les paraules no siguin exactament les
mateixes).
Primer haurem de guardar el document a la carpeta que desitgem: Archivo > Guardar como. Se’ns obrirà una
finestra on haurem de seleccionar la carpeta a la qual ho volem guardar. Escriurem el nom del document i el
tipus de format amb què ho volem guardar. Recomanem tres formats bàsics:
-

.doc  es tracta d’un document de word que podrem obrir amb qualsevol programa.

-

.odt  el Writer només pot obrir aquest format.

-

.pdf  es tracta d’un document que no es pot modificar (ideal per a enviar a terceres persones).

Il·lustració 3: Detall pestanya “Arxiu” del Writer
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En el cas de LibreOffice l'opció d'exportar el document en format .pdf es pot fer mitjançant una icona que
trobarem al costat de l'opció imprimir a la barra superior o bé anant a “Arxiu” i després seleccionant l'opció
“Exportar com a PDF”.

Per no perdre les dades...
És recomanable anar guardant el document a mesura que anem
redactant per evitar perdre tots els nostres avenços.

Donar format al document
Els processadors de textos ens permeten donar format al document per a personalitzar-lo al màxim.
Si anem a “Archivo” i seleccionem “Configuración de la Página”, podrem establir alguns paràmetres com ara la
mida del full i l'orientació de la pàgina (vertical o horitzontal).
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Il·lustració 4: Detall finestra “Estil de pàgina” del Writer

El regle
Per a seleccionar l’opció del regle, es pot fer directament des del regle que apareix al document (mireu apartat
“Espai de treball”) o des de “Formato > Página”.

Què és el regle?
El regle del document ens indica les mides d’amplada i de llargada
de la zona on es pot escriure el text en el document, i conté també
la configuració de l’estructura del text (sangries, tabulacions,
marges, etc.).

La sangria és l’espai en blanc que apareix a l’inici d’un paràgraf (l’exemple es troba en aquest mateix paràgraf).
L’espaiat és simplement l’espai que hi ha entre els paràgrafs.
Una tabulació és la distància que hi ha entre el principi del text, títol o paràgraf i l’inici del full. Es poden graduar
a la dreta, a l’esquerra, a la part superior i a la inferior.
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Donar format al text
Un cop hem modificat el document, ja podem començar a redactar el text. A més de redactar-lo, també li podem
donar format. Anirem a la Barra d’eines, que ens proporciona les següents opcions per a modificar el text:
-

Posar les lletres en negreta (A)

-

Subratllar les lletres (A)

-

Posar les lletres en cursiva (A)

-

Modificar la mida de la lletra

-

Canviar la font (el tipus de lletra)

-

Canviar el color de la lletra

Il·lustració 6: Detall finestra del Writer

Podem seleccionar aquestes opcions abans d’escriure el text o bé un cop escrit, seleccionant el text i clicant
sobre la modificació que li volem fer.
Per a seleccionar una part d’un document ens hem de col·locar al principi del text, clicar i arrossegar el cursor
(el ratolí) fins al final. En acabar podem deixar anar el cursor. La part seleccionada es quedarà marcada de
color blau.
Un cop seleccionat el text, també podem copiar el text. Clicarem sobre el text seleccionat amb el botó dret del
ratolí i clicarem “Copiar”. Ens col·locarem amb el ratolí al lloc on volem copiar-lo, tornarem a clicar amb el botó
dret i buscarem “Enganxar”.
Numeració i vinyetes
La numeració i les vinyetes són punts o números que es col·loquen automàticament en prémer la tecla “Intro”
davant d’un text. Per a seleccionar-les, cal clicar sobre “Numeració” o “Vinyetes” de la Barra d’eines o bé clicant
sobre “Propiedades > Párrafo”. A continuació hi ha un exemple de “Vinyetes” i un altre de “Numeració”.




1.
2.
3.
4.

Tomàquets
Enciam
Bledes
Pollastre
Pastanagues
Pomes
Peres
Plàtans

Afegir un peu de pàgina, numerar les pàgines i fotografies
A l'opció “Insertar”, trobarem una sèrie d'opcions que ens permetran incorporar nous elements al document
com ara la numeració de les pàgines, notes a peu de pàgina o afegir una imatge o un quadre de text.
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És important indicar prèviament a quina part del document volem inserir l'element fent clic en el lloc exacte on
actuarem.
Amb l’opció de “números de pàgina” el
programa col·locarà de forma automàtica la
numeració a les pàgines a mesura que les
anem afegint.
Amb l’opció d’”Imatge”, podrem seleccionar
una imatge per a col·locar-la des del nostre
ordinador o bé seleccionar-ne una de
predeterminada pel mateix
programa
(“Insertar > Imagen > A partir de archivo”).
Amb l’opció “Hipervínculo” podrem afegir un
link a una web al nostre document.

Il·lustració 5: Detall pestanya “Insertar” del Writer

Amb l’opció de quadre de “Peu de pàgina”
podrem seleccionar l’element que volem que
aparegui a cadascuna de les pàgines del
document. Per tant, podem enumerar les
pàgines del document, inserir la data o el
nostre nom.

Apareixeran de forma automàtica en anar afegint pàgines. També existeix aquesta opció però com a
encapçalament de les pàgines del document (a la part superior de la pàgina).
Per altra banda, des de l’opció “Nota el pie” també podem inserir comentaris o referències sobre el text. Es
mostren a “Peu de pàgina” o al final del document, segons la nostra elecció.
Canviar l’idioma del document. Diccionari
El processador de text permet establir en quin idioma escrivim si anem a “Herramientas > Idioma > Para
selección”. D'aquesta manera, apareixerà una línia de color vermell sota cada paraula que el diccionari
consideri que podria estar mal escrita. En clicar sobre la paraula subratllada de color vermell amb el botó dret,
el programa ens proporciona opcions o alternatives a la paraula incorrecta.

Inserir taula
També tenim l’opció d’afegir una taula al nostre document. Ho farem a través de “Tabla > Insertar >
Columnas/Filas” i seleccionarem el nombre de columnes i files que volem.

Imprimir el document
Per a imprimir el document amb el programa Writer tenim dues opcions:
- Fer clic al botó de la impressora a la Barra d’eines estàndard
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-

“Archivo > Imprimir” (i a continuació haurem de seleccionar la impressora que utilitzarem).

Introducció al processador de textos. Continuació
Una vegada hem adquirit els coneixements de creació bàsica d’un document amb processador de textos,
podem anar una mica més enllà i inserir formes, notes a peu de pàgina, índex, revisar l’ortografia, opcions
d’impressió…
Veurem com es duen a terme aquests aspectes en Microsoft Office Word (versió 2007) i en OpenOffice Writer
(versió 3.3).

Inserció de requadres i formes
Per inserir formes caldrà que anem a la pestanya o menú (segons la versió de Word) Insereix i clicar sobre
Formes.
Allí,
trobarem una gran quantitat de formes per
inserir al text: en
forma de fletxa, geomètriques… Una vegada
seleccionada
la
forma que volem, amb el botó esquerre del
ratolí
pressionat,
l’arrosseguem per la zona del full per
aconseguir la mida
desitjada. Veiem-ho a la següent il·lustració 6:

Il·lustració 6

Una vegada feta la forma, tindrem l’opció de modificar els colors de línia i de fons de la forma, afegir-li ombres
A més, amb les marques de color blau que apareixen al costat de la forma, podem augmentar o disminuir la
mida de la forma i, amb la marca verda, rotar-la, tal i com s’observa a la il·lustració 7

Il·lustració 7
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Si el que volem és inserir un requadre de text, haurem de clicar sobre el menú Insereix i, a continuació, sobre
Quadre de text.
Allí podrem escollir el tipus de quadre de text adequat a les nostres necessitats. Una vegada seleccionat,
procedirem a fer-lo a la mida que més ens convé, tal com hem fet anteriorment amb les formes. Un cop creat,
podrem modificar el tipus i la mida de la lletra (clicant a sobre del text amb el botó dret) i l’aspecte del requadre,
com s’observa a la il·lustració 8:

Il·lustració 8

Si volem inserir formes i requadres de text en programari lliure (OpenOffice), haurem de clicar sobre el botó
d’eines de dibuix i ens sortirà una nova barra de menú on podrem dur a terme les accions anteriorment
esmentades, com podem veure a la següent il·lustració 9:

Botó d’eines de dibuix

Menú eines de
dibuix

Il·lustració 9

Revisió ortogràfica
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Per revisar l’ortografia del nostre escrit, tenim diferents opcions. La més emprada és la de seleccionar la
llengua amb la qual escriurem el document i que ens apareguin marques de colors per avisar-nos dels errors:
en vermell, error ortogràfic, sota les paraules mal escrites; en verd, les errades sintàctiques i de coherència.
Per seleccionar la llengua en Word, haurem de cercar el menú Revisar i clicar sobre Definir idioma,
seleccionarem l’idioma i activarem l’opció de revisió

Revisar
Definir
idioma

En el cas del Writer, hem d’anar al menú Eines, d’allà a Llengua i seleccionar-la per a la selecció, per al paràgraf
o per a tot el text. Ens hem d’assegurar que tenim l’opció activada en els botons de la barra d’opcions

En els dos programes, seguint aquests passos, també podem descartar aquest mètode de revisió.
En el cas, però, que no vulguem veure les errades que cometem mentre anem escrivint, tenim l’opció de
desactivar aquesta modalitat i fer una revisió un cop acabat el text. Haurem de definir sempre la llengua a
corregir, però en comptes d’activar l’opció de correcció en el moment, clicarem a la d’ortografia i gramàtica.
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Numeració de pàgines
Per numerar les pàgines de forma automàtica, tenim l’opció de col·locar la numeració tant a l’encapçalament,
com al peu de pàgina, com als marges laterals.
Nota: L’encapçalament i el peu de pàgina són espais de la pàgina fora dels marges d’escriptura. Podem accedirhi fent doble clic al final de la pàgina (on ja no podrem escriure) i a dalt de tot, abans de la primera línia. Per
sortir-ne, fem doble clic a la part del text.
Si volem col·locar la numeració en un d’aquests espais, haurem d’anar (en Word) al menú Insereix i, d’allí, a
l’opció Número de pàgina. Tindrem diferents opcions de col·locació, tant a la zona de la pàgina (encapçalament,
peu de pàgina, marges…) com segons alineació (esquerra, dreta o central).

Una vegada integrat el número, podrem fer que la portada no incorpori el número, i que comenci a numerar a
partir de cert número.
Al Writer, abans d’inserir el número de pàgina, haurem d’activar el lloc on el volem col·locar. Així doncs, anirem
al menú Insereix i clicarem sobre l’opció d’Encapçalament o Peu de pàgina, segons on el vulguem. Clicarem
l’opció Per defecte si volem que totes les pàgines vagin numerades. Un cop fet, col·loquem el cursor sobre el
requadre que ens ha sorgit a l’inici o final del full. A continuació, cliquem el menú Insereix i a l’opció Camps.
Allà, clicarem sobre Número de pàgina, tal com podem veure a la il·lustració 10:

Il·lustració 10
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Índex o taula de continguts
Crear un índex és important en la gestió de documents, sobretot si el nombre de pàgines és molt elevat, ja que
d’aquesta forma es pot gestionar correctament la totalitat del document.
Fer un índex de forma manual amb els corresponents capítols i subcapítols és complex, ja que qualsevol canvi
en el document comporta canviar les referències de pàgina.
Amb Word es crea una taula de continguts o índex i el mateix programa s'encarrega automàticament
d'enumerar les seccions si es produeixen canvis en l'estructura del document.

En el següent exemple d’un índex, haurem de diferenciar entre els capítols i els subcapítols que formen el
nostre document. A continuació us proposem un exemple:

1. Introducció (TITOL1)
2. Desenvolupament
2.1 Recollida de dades (TITOL 2)
2.2 Anàlisis de les dades
2.2.1 Investigació (TITOL 3)
3. Implementació del nou sistema
3.1 Introducció i entorn virtual

Per fer-ho, en primer lloc haurem de tenir tots els capítols amb els estils que pertoqui aplicats. Així,
seleccionarem el primer punt (1. Introducció) i li donarem l'estil "Títol 1"; seleccionem un altre punt (2.1
Recollida de dades) i li assignem l’estil "Títol 2". Així successivament, aplicant l’estil adequat als diversos
apartats:

Una vegada acabada la feina, anem a la pàgina on es vol inserir automàticament l’índex i tot seguit a la pestanya
Referències cliquem “Taula de continguts”:
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Aleshores, seleccionem “Inserir taula de continguts”:

Seleccionem mostrar "Números
Es pot utilitzar l’opció "fer

de pàgina" i "Alinea números de pàgina
servir hipervincles en lloc de números

a la dreta".
de pàgina".

(Aquesta opció ens permetrà enllaçar amb un capítol en concret fent-hi clic a sobre mentre polsem la tecla Ctrl)
La secció "Format" ens permetrà escollir entre els estils proporcionats o crear-ne un de propi.

Si s’hi afegeix text nou o capítols, els números quedaran desfasats, per això s'ha d'actualitzar la taula, tal i com
mostrem a continuació:
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Imprimir
Obrir l'assistent d'impressió on es troben totes les opcions de configuració d’impressió.

Una vegada hem determinat les còpies que cal fer, hauríem d’escollir el tipus d’impressora instal·lada.

Clicant l'enllaç de la impressora arribarem a les seves propietats de configuració, qualitat d’impressió, tipus de
paper i mida, orientació vertical o horitzontal, etc.
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Una vegada escollides les opcions d’impressió, cal escollir si es vol fer a una cara o dues, intercalar les
còpies del document, etc. Ho podem veure a la il·lustració 11:

Il·lustració 11
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Més informació
Aprendre més sobre programari
A continuació es presenta un link on trobareu més informació i altres pautes
per a seguir treballant amb el Writer. Es tracta d’una pàgina web on podeu
aprofundir els continguts i coneixements que heu tractat durant les sessions.
http://wiki.open-office.es/Writer

Exercici pràctic
Si voleu practicar més a casa per a aprendre’n més, us proposem el següent exercici:
Escriu el següent text amb els mateixos formats, mida, color...
La vida és com una gran carrera ciclista, l’arribada de la qual és complir la Llegenda Personal. A la sortida
estem junts, compartint amistat i entusiasme. Però a mesura que la carrera es desenvolupa, l’alegria inicial
dóna lloc als veritables reptes: el cansament, la monotonia, els dubtes en quan a la pròpia capacitat. Ens
n’adonem que alguns amics van desistir del repte; encara estan corrent, però simplement perquè no poden
parar al mig d’una carrera. Són nombrosos, pedalen al costat del cotxe de suport, conversen entre ells, i
compleixen una obligació. Acabem per distanciar-nos d’ells, i llavors ens veiem obligats a enfrontar-nos a la
solitud, a sorpreses en les corbes desconegudes, a problemes amb la bicicleta. Finalment ens preguntem si
val la pena tan esforç.
Sí, val la pena. Simplement és no rendir-se.
Paulo Coelho Maktub

Els dispositius mòbils
Els dispositius mòbils són equipaments tecnològics que tenen autonomia pròpia mitjançant una bateria de
manera que poden funcionar sense estar connectats al corrent. Considerem dispositius mòbils els telèfons, els
ordinadors portàtils, les tauletes, els llibres electrònics, etc.
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A diferència dels ordinadors de sobretaula, els dispositius mòbils depenen de l'energia que els proporciona la
bateria i, per tant, tenen una durada determinada (en la majoria de casos no superior a les 24 hores, exceptuant
els llibres electrònics, ja que consumeixen menys).
Especificitats principals:
-

Necessiten la instal·lació d'aplicacions depenent de l'ús que li vulguem donar.

-

La pantalla és més petita.

-

Acostumen a ser de pantalla tàctil i per tant no necessiten tenir connectat un ratolí extern.

-

La memòria o disc dur té una capacitat més limitada respecte els equips de sobretaula.

Avantatges principals:
-

Són equips més lleugers i els podem portar d'un lloc a un altre.

-

Ens permeten connectar-nos sense fils (per tant, a qualsevol lloc i en qualsevol moment) i permeten
també la transmissió de dades i veu.

Desavantatges principals:
-

El teclat tàctil pot resultar incòmode a l'hora d'escriure en una pantalla petita.
La durada de la bateria és limitada i requereix ser recarregada passades unes hores, depenent de l'ús
que en fem.

Els dispositius mòbils més usats actualment són els anomenats Smartphones o telèfons mòbils intel·ligents.
Per tal de poder utilitzar Internet i les aplicacions que necessiten Internet (Whatsapp, Facebook...) al nostre
telèfon intel·ligent, cal que ens connectem a la xarxa. Ho podem fer de dues maneres.

La primera és contractant una tarifa de dades (és important saber quants megues (MB) o gigues (GB) tenim
contractats per saber quant podem navegar) i la segona és connectant-nos a una xarxa sense fil de WiFi.
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Sistemes operatius
Els dispositius mòbils porten instal·lat un sistema operatiu que els permet navegar per Internet i fer servir
aplicacions que depenguin de la seva connexió a la xarxa. Els més habituals són el sistema Android, iOS
(Apple) i Windows Phone (Microsoft).
Cadascun d’aquests sistemes operatius té unes característiques determinades, encara que algunes de les
quals són comunes en tots els sistemes operatius. És important, per tant, aprendre a conèixer els sistemes
operatius dels nostres mòbils, de manera que si canviem de sistema no ens trobarem tan perduts.

Alguns conceptes importants sobre els dispositius mòbils
Il·lustració 1: velocitat de connexió

WiFi
Tipus de connexió sense fil (en castellà inalámbrica) a Internet. Si a casa o en altres llocs en què ens trobem
habitualment tenim una connexió a Internet amb xarxa sense fil (per mitjà d'un router), podem aprofitar-la per
connectar-nos amb el nostre mòbil.
3G
Tecnologia que ens subministra l'operador mitjançant targeta i que permet trucar i connectar-nos a Internet.
Segons la velocitat que tingui la nostra connexió, apareixeran unes lletres o unes altres al costat de les barres
de cobertura. Són les següents, ordenades de més lent a més ràpid:
E < H < H+ < G < 3G
4G
Quarta generació de tecnologies de telefonia mòbil establerta per la Unió Internacional de Telecomunicacions
(UIT) segons la qual s'estableix que la velocitat màxima de transmissió de dades ha d'estar entre els 100 Mb/s
per a una mobilitat alta i 1 Gb/s per a una mobilitat baixa.
5G
Cinquena generació, que es preveu que comenci a funcionar a partir de l'any 2020, malgrat que ja s'han
començat a fer algunes demostracions com ara durant l'edició del Mobile World Congress celebrat a Barcelona
el mes de març de 2015.

Bluetooth
Sistema de comunicació sense fil que permet la transmissió de veu i dades entre diferents dispositius. Facilita
la comunicació entre equipaments mòbils, no requereix cables ni connexions i ofereix la possibilitat de crear
petites xarxes sense fil i facilitar la sincronització de dades entre equips.
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En el mercat, existeixen auriculars i altaveus que es poden connectar als dispositius mòbils a través d'aquest
sistema.
NFC
Tecnologia sense fil de curta distància que permet la transmissió de dades entre dispositius a una distància
màxima de 20 centímetres sense necessitat que els equipaments mòbils s'hagin de tocar físicament.
Bateria
La bateria ens permet poder moure el dispositiu sense que estigui connectat al corrent. Perquè el dispositiu
mòbil s'engegui, la bateria ha d'estar carregada. La seva durada depèn del temps d'ús i de les aplicacions que
s'utilitzin.

Il·lustració 2: estat de la bateria

Com estalviar bateria?
Per a estalviar bateria podem desconnectar opcions com la
Geolocalització (GPS), el WiFi i el Bluetooth sempre que no les
necessitem. Algunes aplicacions com la llanterna o el visionat de
vídeos i fotografies també consumeixen molta bateria, millor mirar
les fotografies una vegada les hem descarregat en un equip
connectat a la xarxa elèctrica.

Com ens podem connectar a una xarxa WiFi?
Per a connectar-nos a alguna xarxa WiFi hem de cercar al nostre dispositiu mòbil la icona de configuració
(normalment una roda d’engranatge) i seleccionar el WiFi. Caldrà activar-lo i cercar la xarxa a la qual ens volem
connectar. Si té contrasenya, ens l’hauran de proporcionar per a poder-nos-hi connectar.
El dispositiu té memòria
Un cop has connectat una xarxa WiFi al teu dispositiu mòbil, aquesta
s’hi queda guardada, de manera que serà més fàcil connectar-nos la
segona vegada.
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Cal remarcar, però, que connectar-nos a una xarxa pública té els seus riscos i que hem de navegar amb
compte, sense enviar o rebre dades importants (personals, bancàries...).

Precaucions de seguretat
I si perdem el telèfon mòbil? A continuació es presenten alguns consells:
-

Instal·lar un antivirus.

-

Vigilar amb les estafes (que poden venir de fer compres i pagaments per Internet).

-

Protegir el telèfon mòbil amb contrasenyes de seguretat (si les canviem sovint el dispositiu estarà
més protegit).

-

Anar amb compte quan ens connectem a xarxes WiFi públiques.

-

Evitar anular les restriccions que vénen de sèrie. Els dispositius mòbils intel·ligents por ten
determinades opcions de seguretat i restriccions. És important no canviar-les o anul·lar-les.

-

Existeix l’aplicació CONAN Mobile que ens permet saber l’estat de seguretat del nostre dispositiu
mòbil (només amb dispositius Android).

Aprendre més sobre seguretat
Aquests consells han estat extrets de la següent pàgina, on estan ampliats:
http://www.osi.es/es/smartphone-y-tablet

Parts del dispositiu mòbil. Botons de navegació del telèfon
A continuació es presenta un exemple de dispositiu mòbil i els diferents botons de navegació que té. Tot i això,
tots els dispositius són diferents i els botons podran ser similars, però no idèntics.
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Botó “opcions”. En
pressionar-lo s’obren
les
opcions
del
telèfon mòbil.

Botó “enrere”, que
s’utilitza per anar
enrere.

Botó “home” o “escriptori”,
que s’utilitza per anar a la
pantalla principal.

Il·lustració 1 : Samsung Galaxy Note 4. Font:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Smartphone#/media/File:Samsung_Galaxy_Note_4.
png

L’escriptori del dispositiu mòbil és la pantalla principal que ens apareix a l’inici. Els accessos directes
que hi apareixen es poden modificar i personalitzar anant a “Menú >Configuració (rodeta
d’engranatge) > Dispositiu”. Segons el dispositiu haurem de buscar “ajustaments” o “paràmetres”.

Les diferents aplicacions que tenim descarregades ens apareixen a dins del Menú. També les
podem col·locar a l’escriptori (des de configuració) per a poder tenir-les més a mà.

La icona del telèfon, que normalment és de color verd, és on hem de clicar si volem fer alguna
trucada. Seleccionarem a qui la volem fer i ja podrem trucar, clicant sobre el botó verd.
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La icona d’un sobre o una bombolla de conversa és l’aplicació per enviar missatges SMS. Els SMS
tenen una llargada màxima determinada i, depenent de la tarifa que tinguem contractada, haurem
de pagar o no.
A l’agenda de contactes hi tenim guardats tots els nostres números de telèfon.

Les notificacions són els missatges que ens envien les diferents aplicacions respecte a les novetats, les
actualitzacions o altres temes. Les notificacions es poden permetre o no segons les nostres preferències, a
través de la mateixa aplicació en concret o a través de l’apartat de Configuració.

Configuració
Dins de l’apartat de configuració (normalment una rodeta d’engranatge) podem modificar totes les opcions del
nostre dispositiu mòbil. Algunes de les coses que es poden fer són:
-

Bloquejar la pantalla per a augmentar la seguretat del nostre dispositiu. Es pot fer a través del simple
desplaçament del dit per la pantalla, dibuixant un patró de seguretat o escrivint una contrasenya
numèrica.

-

Podem saber quantes dades hem gastat anant a l’apartat d’“Ús de dades”. D’aquesta manera podrem
saber si hem gastat tots els megues que tenim contractats.

-

Posar el mode avió. Normalment és una icona d’un avió, i serveix per a viatjar amb avió sense haver
d’apagar el dispositiu. El mode avió anul·la la rebuda de dades i la cobertura, de manera que no podem
ni trucar, ni enviar missatges ni connectar-nos a Internet, però podem escoltar música, per exemple.

-

A l’apartat de “Xarxes mòbils” podrem gestionar la itinerància de les nostres dades. Si ens trobem de
viatge a un altre país, connectar-nos a Internet no es troba dins la nostra tarifa, de manera que haurem
de pagar un plus molt elevat per cada mega que gastem.

-

Els “Serveis d’ubicació” ens permeten gestionar el funcionament del GPS (geolocalització). És
important desconnectar-ho si no ho necessitem o no ho utilitzem, ja que gasta molta bateria i ens poden
localitzar (apartat “Accedir a la meva ubicació”).

-

En aquest apartat també es pot configurar el so del mòbil (si volem posar-lo en silenci, apujar o abaixar
el volum), la intensitat de la llum del dispositiu (es pot posar una opció d’automàtic) o l’idioma del teclat
(també hi ha l’opció que el mateix dispositiu autocorregeixi les faltes d’ortografia).
Identificar arxius
L’apartat de configuració ens permet personalitzar el nostre dispositiu
mòbil.
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Sincronitzar els contactes – còpia de seguretat
Per a no perdre els contactes en cas de canviar de telèfon mòbil o de perdre’l, es pot fer el que s’anomena
còpia de seguretat o sincronització dels contactes amb el compte de Gmail.
Es fa a través de “Contactes > Opcions > Importació/Exportació de contactes”.

Les aplicacions
Les aplicacions són eines informàtiques pensades per a fer-les servir en telèfons intel·ligents o tauletes (serien
el mateix que els programes per als ordinadors). Existeixen moltes aplicacions diferents que donen resposta a
moltes necessitats diferents. Són jocs, llibres, música, etc., sobre multitud de temes diferents (demanar un taxi,
diaris, aplicacions per a fer esport, localitzador de farmàcies, editor de fotografies, etc.).
Per a descarregar aquestes aplicacions hem d’entrar al Google Play per a Android, a l’App Store per a sistema
Apple o a la Tienda per a Windows Phone. Un cop seleccionem l’aplicació que volem descarregar, cal que
tinguem en compte que algunes són gratuïtes i d’altres són de pagament. Si ens descarreguem una aplicació
que és de pagament, la nostra companyia ens cobrarà el preu a final de mes, o just en el moment de la compra,
segons com tinguem la configuració de pagament. Per tant, intentarem sempre descarregar les aplicacions que
són gratuïtes, que són moltes.
Seguretat en les aplicacions
Algunes aplicacions demanen alguns permisos. Cal llegir bé quins
permisos donem, perquè segons quins acceptem, cedim a l’empresa
propietària de l’aplicació la possibilitat d’utilitzar les nostres dades
personals. És important vigilar sempre la seguretat de les nostres
dades. Per evitar que s’escapin dades d’aplicacions que ja tenim, és
important que les actualitzem sovint, ja que les actualitzacions milloren
els sistemes de seguretat.

Existeixen aplicacions que serveixen per a “netejar” la brossa que les diferents aplicacions i cerques a Internet
generen. Aquesta “brossa” fa que el nostre dispositiu mòbil vagi més lent. N’és un exemple l’aplicació “Clean
Master”.

Targeta de memòria
Tots els dispositius mòbils tenen una memòria determinada, i sovint en necessitem més. Per a augmentar-la
existeixen les targetes micro SD. Es tracta de targetes que s’insereixen a la part lateral del dispositiu mòbil, on
podem guardar fotografies o arxius.

Aplicacions de missatgeria al telèfon mòbil: WhatsApp,
Telegram i Line
Què és la missatgeria instantània?
La missatgeria instantània, també coneguda amb les sigles IM (Instant Messaging), és un servei de
comunicació que permet intercanviar missatges de text en temps real entre dues o més persones, principalment
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mitjançant dispositius mòbils connectats a Internet, tot i que hi ha algunes aplicacions que també permeten el
seu ús a través de PC.
A banda dels missatges de text, també permet enviar i rebre diferents tipus d'arxius, com missatges de veu,
imatges, vídeos..., així com informació de contactes o ubicacions. Si ho desitgem, també podem dotar els
nostres missatges de més expressivitat amb elements com les emoticones 7.
En els darrers anys aquest sistema de comunicació ha evolucionat notablement, sobretot gràcies a l'ús extensiu
dels smartphones i tauletes. Així, la darrera generació d'aplicacions de missatgeria instantània també permet
fer videoconferències i trucades de veu mitjançant telefonia IP, entre altres funcionalitats.

Alguns conceptes diferenciadors de la missatgeria instantània





Permet la comunicació síncrona, és a dir, en temps real, si l'usuari amb
qui ens volem comunicar està en línia en aquell moment, a diferència del correu electrònic, que
acostuma a ser principalment asíncron.
Permet saber si els usuaris han rebut els nostres missatges si tenim activada l'eina de
confirmació de lectura (double check).
Els missatges acostumen a ser més
breus i directes que en el cas dels correus electrònics.

La importància de la missatgeria instantània
En l'actualitat, la missatgeria instantània és un dels sistemes més utilitzats per comunicarse entre els usuaris d'smartphones, ja que l'enviament de missatges és il·limitat i no
implica cap cost addicional quan es disposa d'un contracte que inclogui l'ús de dades al
mòbil. En aquest sentit, l'abaratiment de les tarifes de dades mòbils gràcies a les
tecnologies 3G i 4G8 n’ha facilitat la popularitat i ús enfront els missatges SMS 9 o inclús
les trucades.

Què necessitem per comunicar-nos mitjançant missatgeria instantània?
Per utilitzar la missatgeria instantània des del nostre dispositiu mòbil, necessitem disposar de connexió a
Internet (ja sigui a través de 3G, 4G o Wi-Fi) i d'un número de telèfon associat.
Haurem d'instal·lar-nos al nostre dispositiu mòbil una aplicació que ofereixi aquest servei. Actualment n'hi ha
diverses per escollir. Per no perdre’ns entre aquest ventall de possibilitats, a continuació destaquem tres de
les més utilitzades.

7 És una seqüència de caràcters ASCII que representa una cara humana i expressa una emoció. Més informació en aquest
enllaç.
8 Es refereix a la 3a i 4a generació de tecnologies de telefonia mòbil, que han possibilitat els actuals Smartphones. Podeu
ampliar-ne la informació a través d'aquests enllaços a la Viquipèdia: 3G i 4G.
9 Servei de missatges curts (Short Message Service). Podeu ampliar-ne la informació en aquest enllaç.
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WhatsApp






Propietat de Facebook.
Destaca per la seva popularitat. A data de gener de 2016 WhatsApp és el servei de missatgeria
instantània més utilitzat, amb més de mil milions d'usuaris arreu del mon (podeu ampliar aquesta
informació des d'aquest enllaç).
És gratuït i es pot utilitzar des d'smartphones i tauletes, i amb un programari específic també es pot
utilitzar des d'un ordinador, amb una versió per a escriptori per a Windows i Mac.
Recentment ha ampliat els seus grups a 256 persones
Permet fer trucades gratuïtes mitjançant telefonia IP, però s'ha d'estar alerta amb el consum de dades
que implica si no es fa a través de Wi-Fi.

Line







Compta amb uns 360 milions d’usuaris al món.
És gratuït, i també disposa d'una versió per a escriptori per a Windows i Mac.
Ampli catàleg d’emoticones i stickers temàtics, tant gratuïts com de pagament.
A través de l'aplicació gratuïta Popcorn Buzz permet trucades amb grups de 200 persones.
Disposa d’altres funcionalitats com jocs o l'editor de fotos.
Permet trucades de veu gratuïtes mitjançant telefonia IP, i també videoconferències. S'ha d'estar alerta
amb el consum de dades que implica si no es fa a través de Wi-Fi.

Telegram







Destaca per les seves opcions de privacitat, amb l'opció de poder realitzar xats secrets que després
s'autodestrueixen.
Compta amb uns 100 milions d’usuaris al món.
És gratuït i de programari lliure.
Pot instal·lar-se a un ordinador Windows o Mac.
Permet enviar arxius de fins a 1,5GB.
El novembre de 2015 van anunciar els supergrups, que permeten fins a 1.000 usuaris.

Totes aquestes aplicacions són gratuïtes i es poden descarregar des de les botigues Play Store per a dispositius
amb sistema Android o des d'App Store per a Iphones o Ipads (sistema iOS d'Apple).
Quan instal·lem qualsevol d'aquestes aplicacions, sabrem quins dels nostres contactes que tenim guardats al
mòbil disposen de l'aplicació per tal de poder comunicar-nos amb ells utilitzant-la.
Ja veureu que totes aquestes aplicacions acostumen a ser força senzilles i intuïtives, i tenen prestacions molt
similars, amb algunes variacions.
A continuació mostrem una taula comparativa a mode de resum:

WhatsApp
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Line

Telegram

Usuaris

Més de 1.000 milions
registrats

360 milions registrats

100 milions d’usuaris

Compartir
multimèdia

Imatges, vídeos, àudio,
contactes i ubicació

Imatges, vídeos, àudio,
contactes i ubicació

Tot tipus de contingut, 1,5
GB per arxiu

256 persones per grup

200 persones

1.000 persones

Gratuït

Gratuït

Gratuït (software lliure,
sense publicitat)

Missatges de
Veu

Sí

Sí

Sí

Versió per a
Pc

Sí

Sí

Sí

Privacitat

Hora
de
l’última
connexió,
missatges
llegits

Missatges llegits

Hora de l’última connexió

Seguretat

Baixa

Grups

Preu

Historial
xat

del

Trucades de
veu

Es poden enviar
correu electrònic
Sí

Moderada.
amb codi
al

Bloqueig

Alta,
missatges
que
s’autodestrueixen i xats
amb codi

Es guarden en línia i
estan disponibles a
qualsevol dispositiu

Es poden enviar al correu
electrònic

Sí + Vídeotrucades

No, tot i que està pendent
d'implementar-se en la
propera actualització.

Altres aplicacions de missatgeria instantània
Viber



Trucades voIP (telefonia IP) i missatgeria gratuïtes entre usuaris per controlar la despesa de telèfon
mòbil.
Permet efectuar trucades amb una qualitat òptima i amb l'únic requisit d'una connexió 3G, 4G o Wi-Fi.

Spotbros
 La privadesa és la principal característica d'aquest servei de missatgeria instantània desenvolupat a
Espanya. Cada missatge entre usuaris se xifra i és eliminat dels servidors al cap de 30 dies.
Chat2win
 L'aplicació que paga per xatejar. Es tracta de l'únic servei de missatgeria instantània amb el qual els
usuaris no només poden comunicar-se de forma gratuïta, sinó que a més poden guanyar diners a canvi
de rebre publicitat.
També podem trobar altres aplicacions com Wechat, Chaton, Groupme, SKype, Woowos, Cuzz que, en
definitiva, tenen les mateixes aplicacions que les descrites.
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Alguns dels clients de missatgeria instantània disponibles en català són Hangouts, Pidgin (multi xarxa), Skype,
Trillian (multi xarxa) o Viber.

Més informació sobre missatgeria instantània
Una primera forma de missatgeria instantània va ser implementada en el sistema
PLATO utilitzat a principis de la dècada del 1970.
En aquest enllaç trobareu una mica més d’informació sobre la missatgeria instantània.

Com instal·lem les aplicacions de missatgeria instantània?

Totes tres aplicacions es descarreguen als dispositius mòbils des de la
aplicació: per a Android “Google Play” i per a iPhone “Mac App Store”.

mateixa

Primer, has d’accedir a Google Play Store o a l’App Store i teclejar WhatsApp, Line o Telegram en el cercador
o bé buscar-la entre les aplicacions disponibles. Acostuma a trobar-se entre les aplicacions gratuïtes més
descarregades.
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Assegura’t que sigui l’aplicació correcta (revisant el nom de la mateixa, ja que moltes presenten icones i
logotips similars) i fes clic a “Instal·lar”.

Espera mentre es realitza el procés.

A continuació clicarem en l’opció “Obrir”, que apareix una vegada finalitzada
la instal·lació. En ser la primera vegada que fas servir aquest programa, has
de configurar el teu compte. Per això has d’introduir el teu número de telèfon
i un nom (serà el que veuran els teus contactes)

A la pantalla principal pots visualitzar en ordre cronològic les converses mantingudes amb persones i grups.
També tens l’accés a les diferents opcions de configuració.
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A la part superior trobaràs el logotip d’una lupa, de missatges o de tres punts.
La lupa serveix per poder fer una recerca més ràpida d’alguna persona o grup.

Missatges: per començar una nova conversa o crear un grup.
Opcions: per accedir a les diferents opcions de configuració que a continuació detallem.

Configuració del nostre perfil
WhatsApp permet personalitzar el nostre estat i la nostra fotografia de perfil. Aquesta fotografia ajudarà als
contactes que et tinguin a la seva agenda a visualitzar-te d’una forma més ràpida.
-

Modificació de l’estat: des de la pàgina d’inici de WhatsApp. Normalment per accedir a la
configuració del nostre perfil haurem de pressionar sobre els tres puntets situats a la part superior de
la nostra pantalla.
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-

Modificació de la fotografia de perfil

Des dels ajustos accedirem a l’apartat de Perfil i des d’allà seleccionarem el símbol del llapis per canviar el nom
que mostrem o la fotografia de perfil. Haurem de navegar entre la nostra galeria d’imatges per seleccionar-ne
una o bé realitzar una fotografia al moment.
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Com començar les converses

Una vegada has obert l’aplicació és el moment de començar a descobrir com
funciona.
Des de la pàgina principal de l’aplicació, al menú superior trobaràs la icona
“Contactes”. Tots els telèfons que tinguis a l'agenda del teu telèfon i siguin usuaris
de WhatsApp apareixeran llistats aquí.
Per iniciar una conversa amb un dels contactes prem sobre el seu nom.

A continuació des de la barra d’escriptura de la part inferior ja pots començar a enviar missatges a aquesta
persona escrivint amb el teclat.
Una de les opcions més conegudes que ens proporciona aquest tipus d’aplicacions són les emoticones. A la
part inferior, a la barra d’escriptura, trobareu una careta somrient, en pressionar-la es desplega una finestra
amb totes les emoticones que podreu enviar.
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Una altra opció de comunicació és mitjançant les notes de veu. Si en el moment en què vols comunicar
quelcom no vols escriure i prefereixes parlar, pots pressionar la icona del micròfon (situada a la dreta de la
barra d’escriptura) alhora que parles. Generaràs un fitxer en format àudio, que el destinatari rebrà i podrà
escoltar en qualsevol moment.

WhatsApp avisa amb una notificació d’àudio o vibració en el moment en què rebem un missatge nou, i apareix
a la part superior de la pantalla del nostre dispositiu el logotip de WhatsApp.

Com crear grups de converses
L’aplicació permet crear grups de persones participants en una mateixa conversa o xat. Aquests tipus de grups
es creen per organitzar una activitat, un aniversari o bé simplement per aficions o gustos en comú, per exemple,
un grup d’assistents a un casament o un grup de la família.
A la part superior de la pantalla principal trobem el símbol d’un sobre amb una suma que ens permet crear un
nou grup. En pressionar sobre el símbol trobem diverses opcions, entre elles la de crear un nou grup, pel qual
hem de triar un nom i seleccionar les persones que volem convidar al grup. Hi podem definir una imatge per
identificar-lo.
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Enviar contingut multimèdia
A més d’enviar missatges de text, veu o emoticones, l’aplicació també permet enviar contingut multimèdia com
poden ser fotografies, vídeos, àudios, ubicacions o contactes tant en las converses personals com als grups.
Per enviar aquest contingut hem de clicar sobre la icona del clip que esta situada a la part superior de la
conversa o del grup.

Hem d’escollir el tipus de fitxer adjunt que volem enviar i navegarem entre els fitxers del nostre dispositiu per
cercar la imatge, el vídeo o el contacte.
L’opció “Galeria” ens mostra les imatges que ja tenim guardades en el nostre dispositiu Si pel contrari volem
enviar una fotografia feta en aquell mateix moment, hem de seleccionar l’opció “Foto/Vídeo” i s’obrirà la càmera
del nostre dispositiu.

També podem compartir la ubicació on ens trobem, si tenim la geolocalització habilitada al dispositiu. L’usuari
rebrà un fitxer que permetrà obrir l’aplicació de mapes amb una indicació exacta de l’adreça que hem indicat.
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Trucades de

veu

Una de les
darreres novetats incorporades és
la funció de
realització de trucades de veu amb
els nostres contactes de WhatsApp. A la part
superior de la conversa trobem la
icona de trucades (un telèfon) i en el moment en què pressionem iniciem una trucada a través de la connexió
de dades que tinguem habilitades (dades mòbils, 3G, 4G o Wi-Fi). Per utilitzar aquesta funció és recomanable
que la cobertura de xarxa sigui bona o estar connectats a alguna xarxa Wi-Fi. D’aquesta forma, consumim les
nostres dades (si estem connectats amb la xarxa 3G o 4G) però no consumim minuts de trucades.

Les alternatives a WhatsApp
Si parlem de missatgeria instantània a l’Smartphone, WhatsApp n’és el rei ara com ara, sobretot a Espanya,
on té una quota de mercat realment alta, deixant molt poc espai per a altres competidors.
Però, malgrat tot, si per qualsevol motiu no us agrada WhatsApp existeixen moltes alternatives de qualitat per
utilitzar en la missatgeria instantània com Line o Telegram.

Line
És l’alternativa més coneguda pel gran públic. Entre les seves grans credencials per presentar-se com a rival
a tenir en compte, està la possibilitat de realitzar trucades de veu i videotrucades des de l’aplicació, i la seva
presència en múltiples plataformes, no només en mòbils sinó també en ordinadors.
Els seus stickers, una espècie d’emoticones vitaminades, causen furor en molts països.
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També hauríem de sumar-li l’ecosistema d’aplicacions relacionades, com Line Camera, per treure fotos amb
filtres, segells, textos, etc., però també Antivirus, Cards, per tenir targetes de felicitació sempre disponibles o
Snapmovies, per crear vídeos curts de forma creativa.

Telegram
En aquest cas, aposta per un ecosistema d’aplicacions molt complet, tant per a Smartphones com també per
a Pc, Mac o Linux, com no podria ser d’una altra forma, en una aplicació que presumeix de codi OpenSource,
codi
obert.
Destaca pel xifrat dels seus missatges, que es poden autodestruir passat un temps; però també permet crear
grups de fins a 1.000 persones enfront dels 250 de WhatsApp o enviar arxius de fins a 1,5 GB de grandària.
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