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BLOCS

Sistemes
operatius.
Diferents
programes que
controlen el
funcionament
d'un ordinador.
WINDOWS
És el sistema de
Microsoft.
El seu nom, en
anglès, vol dir
“finestra”.
Amb el temps
ha evolucionat i
a cada versió ha
agat un nom
diferent:
Windows,(…),
Windows 95,
98, NT, 2000,
Millenium, XP,
Vista, Windows
7, Windows 8.

LINUX

MAC OSX
Sistema
operatiu dels
ordinadors
d’Apple

Processadors de textos
OFIMÀTICA
Informàtica d’oficina.
El paquet més estès
en el mercat és
MICROSOFT
OFFICE. Però des de
fa uns anys hi ha un
paquet de programes
molt semblant i que
és gratuït. Va néixer
com a OPENOFFICE
i ara ha passat a dirse LIBREOFFICE.

WORD

WRITER
Per automatitzar càlculs matemàtics. S’usa, sobretot, en
comptabilitat, facturació, etc.

Full de càlcul
EXCEL

CALC
Per gestionar informació prèviament emmagatzemada:
la classifica, permet cercar, ...

Bases de dades
ACCES

BASE

Presentacions de diapositives
POWERPOINT

Navegadors

INTERNET
Accés a la xarxa

Per escriure i donar forma a textos. Com si fos una
màquina d’escriure, però amb moltes més possibilitats.

A partir de plantilles, permeten fer presentacions de
diapositives atractives i de manera fàcil.

IMPRESS

INTERNET EXPLORER
MOZILLA FIREFOX
GOOGLE CHROME
SAFARI
OPERA

CORREU ELECTRÒNIC
e-mail

WINZIP / WINRAR / 7-zip (gratuït),
Izarc (gratuït)

Programes que ens permeten navegar per la xarxa
(internet). A més, però, cal tenir una connexió telefònica
i un router.

OUTLOOK
THUNDERBIRD

Només funciona després
de configurar l’ordinador.

Des de pàgina web.
Exemple:
HOTMAIL, GMAIL, YAHOO

Des de qualsevol
ordinador amb connexió
a internet.

Comprimir i descomprimir fitxers

Altres
programes
ADOBE READER
Llegir fitxers “.pdf”
(Versions
Real Player - iTunes – WINAMP –
gratuïtes)
Reproductors multimèdia (escoltar música, especialment
Windows Media Player - Quicktime
en format MP3 i veure vídeos)
Player – VLC Media Player
És imprescindible tenir un antivirus per detectar i eliminar virus. Gratuïts: Avast, AVG, Avira, …
Netejador de rastre i espies: CCleaner

http://apreneminformatica.wikispaces.com/
http://agora.xtec.cat/afaplaestany/moodle/
http://www.xtec.es/fadults/competic/materials/

