
cLaU DeL tema

La informàtica i en general les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) 
tenen actualment una importància cabdal en el desenvolupament de la nostra soci-
etat. I la tecnologia és segurament el factor clau que n’ha afavorit la implantació. Així 
mateix, les TIC han facilitat que es posessin en marxa nous processos tecnològics i 
han contribuït enormement a desenvolupar els ja existents, amb la fi nalitat de satis-
fer necessitats i/o solucionar problemes, tal com has estudiat a la unitat anterior.

És per això que no podíem passar-ne per alt l’estudi i, en conseqüència, a tots els lli-
bres de tecnologia de l’ESO trobaràs com a mínim una unitat sobre les tecnologies 
de la informació i la comunicació, Internet i les comunitats virtuals, amb la fi nalitat 
que adquireixis un nivell més elevat d’habilitats i competències en les tecnologies de 
la informació i comunicació (explorar, obtenir, analitzar, intercanviar i presentar in-
formació…) per poder-les utilitzar directament en altres matèries i en activitats quo-
tidianes.

Per cert, has sentit a parlar mai de les TIC? Saps què són? Sabries identifi car els com-
ponents bàsics d’un ordinador? I cercar informació a través d’Internet?

Per tot plegat, aquesta és una unitat molt especial, ja que té dues funcions bàsiques. 
La primera, que adquireixis la cultura i els coneixements bàsics de les TIC, i la segona, 
que et serveixi com a marc de consulta cada vegada que tinguis dubtes sobre la uti-
lització de l’ordinador a l’hora de realitzar les activitats que se’t proposin.
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•  Identificar i descriure els ele-
ments estructurals i funcionals 
bàsics d’ordinadors, perifèrics i 
elements de comunicació, com 
també comprendre el seu fun-
cionament.

•  Saber executar les funcions bà-
siques que proporciona un sis-
tema operatiu: crear carpetes, 
copiar, traslladar i enganxar fi t-
xers, cercar informació a les uni-
tats de memòria, etc.

•  Valorar les principals conse-
qüències de les TIC en els àm-
bits personal, social i econòmic.

comPetÈncieS BàSiQUeS 

En aquesta unitat treballaràs les compe-
tències següents:

•  La competència comunicativa lingüís-
tica i audiovisual perquè hauràs de sa-
ber comunicar la informació cercada i 
els coneixements adquirits de diferents 
maneres.

•  La competència en el tractament de la 
informació i competència digital per-
què et caldrà fer servir ordinadors i dis-
positius TIC per comprendre’n el funcio-
nament, conèixer els elements i les 
funcions que realitzen, així com inter-
canviar i comunicar idees i informació. 

•  La competència matemàtica perquè 
hauràs de conèixer i emprar el sistema 
de numeració binari. 

•  La competència d’aprendre a aprendre 
perquè et caldrà aprendre dintre d’un 
context digital i desenvolupar les habili-
tats necessàries per manipular amb 
prou cura i precisió aparells i dispositius 
TIC, particularment ordinadors. 

•  La competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic perquè 
hauràs d’analitzar, conèixer i utilitzar or-
dinadors i altres aparells relacionats 
amb les TIC.

•  La competència social i ciutadana per-
què se’t demanarà relacionar elements 
bàsics de les TIC que et permetin com-
prendre els canvis socials que es produ-
eixen i assumir de manera crítica i activa 
l’aparició de noves tecnologies, incor-
porant-les a l’activitat quotidiana.
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1. tecnologies de la informació  
i la comunicació

La societat actual està experimentant canvis importants, provocats en gran part 
per la progressiva incorporació dels ordinadors als diferents sectors productius i 
de lleure i per la ràpida expansió de les xarxes de comunicació en tots els àmbits 
de la nostra vida. 

Actualment les tecnologies de la informació i la comunicació són un factor de 
transformació social i econòmic molt important, equiparable al que van repre-
sentar en la seva època la roda, la impremta o la màquina de vapor. De fet, a 
causa de la importància que han adquirit, de la societat actual se’n diu societat 
de la informació.

Els canvis que les TIC provoquen en la nostra societat afecten també la forma de 
treballar, la manera de relacionar-nos, el sistema i els continguts dels aprenentat-
ges, la forma d’accedir a la cultura, etc. En resum, aquestes noves tecnologies, 
encara que no ens n’adonem, van modificant els nostres hàbits i la nostra manera 
de viure.

Les TIC es concreten en multitud d’aparells, dispositius, serveis i programes que 
possibiliten l’accés a molta informació i faciliten la comunicació entre les perso-
nes. Alguns exemples d’aplicació d’aquestes tecnologies són: els ordinadors, els 
telèfons mòbils, els robots, Internet, els satèl·lits de comunicacions, les platafor-
mes digitals de televisió, etc.

Les tecnologies basades en la microelectrònica, la robòtica, la informàtica i 
les xarxes de comunicacions s’anomenen tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC).

Satèl·lit de comunicacions.Mòbil amb pantalla tàctil.
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Què és la informàtica?

La societat de la informació necessita gestionar molta informació en poc temps. 
Pensa, per exemple, en la venda d’entrades per a concerts a través de caixers au-
tomàtics o d’Internet: es pot saber si hi ha entrades disponibles, en quina zona, 
quant valen i, fi ns i tot, es poden comprar amb una targeta de crèdit. Altres exem-
ples són l’administració d’una empresa, la gestió d’un banc, el seguiment d’una 
nau espacial o el control de semàfors d’una gran ciutat.

En aquests casos, i en molts d’altres, és imprescindible fer un tractament automà-
tic de la informació per mitjà de màquines, és a dir, mitjançant la informàtica.

La informàtica és la branca de la ciència i de la tècnica que estudia el trac-
tament automàtic i racional de la informació mitjançant l’ús de màquines. 
El seu nom prové precisament dels mots informació i automàtica.

activitats proposades

 1.  Què són les TIC? Posa uns quants exemples d’aparells i dispositius 
basats en aquestes tecnologies.

 2.  Comenta l’impacte cultural i social que, al teu entendre, provoquen 
les TIC. Descriu els avantatges, els inconvenients i els canvis que pro-
voquen en cada cas.

 3.  Com es podria incrementar la presència d’aquestes noves tecnologies 
a la teva escola o al teu institut? Quines propostes concretes faries?

 4.  Comenta les propostes de l’activitat anterior amb la resta de com-
panys de classe i considereu entre tots quines són viables de portar a 
la pràctica de forma immediata, perquè tenen un cost molt baix o, 
simplement, perquè són senzilles de realitzar.

 5.  Cerca informació sobre algun aparell nou aparegut al mercat, relacio-
nat amb les TIC, i comenta per a què serveix, com funciona, quins 
avantatges aporta, quins inconvenients té, si provoca algun impacte 
social o cultural positiu o negatiu, etc.

La tecnologia avança i mi-
llora de forma constant. 
Per tant, és primordial que 
assoleixis les capacitats ne-
cessàries per desenvolu-
par-te individualment i so-
cialment en la societat de 
la informació.
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2. el sistema informàtic
Hem vist que la societat actual necessita màquines i dispositius per tractar la in-
formació amb efi ciència i rapidesa. Això és precisament el que fa el sistema infor-
màtic.

El sistema informàtic és el conjunt d’elements necessaris per realitzar el 
tractament automàtic de la informació.

Per processar informació automàticament, cal disposar, principalment, de dos re-
cursos: els ordinadors i els programes. Aquests dos recursos pertanyen, respec-
tivament, al maquinari (en anglès, hardware) i al programari (en anglès, softwa-
re), dos components del sistema informàtic ben diferenciats però igualment 
importants, que veurem tot seguit.

el maquinari

El maquinari (hardware) comprèn tots els elements físics del sistema informàtic, 
és a dir, allò que anomenem ordinador i que està format per diferents elements: 
teclat, ratolí, monitor, impressora, altaveus, torre, unitat de CD-DVD, escàner, disc 
dur, router, etc.

L’ordinador és una màquina electrònica controlada per un programa que 
s’utilitza per al tractament automàtic de la informació.

Els components més importants que constitueixen el maquinari d’un sistema in-
formàtic i que són presents als ordinadors són tres: el microprocessador, la me-
mòria i els perifèrics.

a)  El microprocessador (CPU, unitat central de processament). S’encarrega de 
coordinar i realitzar totes les operacions del sistema informàtic. Actua com a 
centre de control i podríem dir que és el cervell de l’ordinador.

Unitat central

Monitor

Impressora

Teclat

Ratolí

Microprocessador
CPU

Memòria interna

Targeta de control 
perifèric

Memòria externa

Perifèrics sortidaPerifèrics entrada

Els endolls o connexions 
que serveixen per connec-
tar diferents dispositius ex-
terns amb l ’ordinador 
s’anomenen ports, i poden 
ser bàsicament de tres ti-
pus: sèrie, paral·lel i USB.

Sabies que...

Placa base d’un ordinador.

Escàner

Webcam Altaveus
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b)  La memòria. És el suport físic on s’emmagatzema la informació que utilitza la 
CPU. En podem distingir, bàsicament, dues:

•	La memòria interna o principal. És on s’emmagatzemen els programes i les 
dades de manera temporal mentre funciona l’ordinador. És una memòria de 
tipus RAM, que permet un accés ràpid i directe als programes i fitxers, per 
llegir-los o escriure-hi, mentre funciona l’ordinador. Quan el desconnectem, 
la informació continguda a la memòria RAM s’esborra.

 La memòria ROM (memòria només de lectura) és un tipus de memòria espe-
cial, que conté programes introduïts pel fabricant, que permeten que l’ordi-
nador comenci a funcionar quan es conecta al corrent elèctric.

•	La memòria externa. Formada per dispositius que emmagatzemen la infor-
mació de manera permanent, com ara discos durs, CD-ROM, DVD, targetes de 
memòria, memòries USB, etc.

c)  Els perifèrics. Són els elements externs a l’ordinador i s’encarreguen de perme-
tre la comunicació entre l’ordinador i l’usuari. Permeten que puguem introduir, 
veure, guardar, imprimir... la informació. Segons la seva funció, els perifèrics 
s’agrupen en tres grups: perifèrics d’entrada, perifèrics de sortida i perifèrics d’en-
trada/sortida.

•	Els perifèrics d’entrada són aquells dispositius que permeten d’introduir in-
formació a l’ordinador des de l’exterior. Els més habituals són el teclat, el rato-
lí, la palanca de control o joystick, l’escànner, el micròfon, el lector de codi de 
barres, la tauleta digitalitzadora, la webcam, la unitat lectora de CD, la unitat 
lectora de DVD...

•	Els perifèrics de sortida permeten transmetre la informació de l’ordinador a 
l’exterior. Els més freqüents són el monitor, la impressora, els altaveus, el plò-
ter, el projector…

Un xip o circuit integrat 
és un circuit electrònic en-
capsulat.
En alguns casos, els xips 
de la CPU poden contenir 
milions de components 
electrònics.

Per saber-ne més

Càmera de video  
digital

Ratolí

Micròfon

Escànner

Joystick

Teclat

Càmera de 
fotos digital

Plòter

Projector

Altaveus

Impressora

Monitor
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•	Els perifèrics d’entrada/sortida són dispositius que permeten la doble comu-
nicació entre l’ordinador i l’exterior, tant per introduir-hi informació com per re-
bre’n. Els més importants són la unitat de disc dur, la gravadora CD-DVD, el lec-
tor de targetes de memòria, la pantalla tàctil, el router…

el programari

El programari (software) és la part lògica del sistema informàtic, és a dir, el conjunt 
de programes que controlen el maquinari i el fan funcionar.

Un programa és un conjunt de dades i instruccions que, executat automà-
ticament per l’ordinador, en controla el funcionament i realitza un procés 
de tractament de la informació.

Hi ha molts tipus de programes, cadascun dels quals permet utilitzar l’ordinador 
per a una funció diferent: dibuixar, escriure, calcular, navegar per Internet, jugar, 
arxivar dades, etc.

També hi ha programes que serveixen per coordinar o fer possible el funciona-
ment d’altres programes. Els més importants en aquest sentit són els sistemes 
operatius, que controlen el funcionament dels maquinaris. Més endavant veurem 
en què consisteixen.

el sistema de numeració binari

El sistema que fem servir actualment per comptar és l’anomenat sistema deci-
mal, el qual s’adoptà, possiblement, perquè tenim deu dits a les mans.

El sistema binari, en canvi, és el sistema de numeració que utilitzen internament 
els ordinadors per la senzillesa de les seves regles de representació. Es tracta d’un 
sistema de base 2, que utilitza únicament dos dígits, 0 o 1, anomenats bit. El bit és, 
per tant, la unitat d’informació bàsica, i totes les dades es converteixen en bits.

En aquest sistema els nombres es formen de forma similar a com es fa en el siste-
ma decimal; la diferència és que ara només es disposa de dos dígits: 0 i 1.

Decimal Binari

0 0

1 1

2 10

3 11

4 100

5 101

6 110

7 111

8 1000

9 1001

Torre o caixa

Gravadora CD/DVD

Router
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L’ordinador transforma qualsevol instrucció, dada o informació en una seqüència 
de bits (zeros i uns) per poder-los emmagatzemar a la seva memòria. Els bits solen 
agrupar-se per formar unitats d’informació superiors. A la taula següent en tens 
els múltiples més usuals:

8 bits = 1 octet o byte (B)

1024 octets o bytes = 1 quilooctect o kilobyte (KB)

1024 quilooctets o kilobytes = 1 megaoctect o megabyte (MB)

1024 megaoctets o megabytes = 1 gigaoctect o gigabyte (GB)

Exemple
Ordena de major a menor els següents valors binaris corresponents a la mida de 
diversos arxius: 1024 bytes, 512 kB, 3 MB, 2048 kB, 1 GB.

Solució:

 1)  1 GB

 2)  3 MB

 3)  2048 kB = 2 MB

 4)  512 kB = 0,5 MB

 5)  1024 bytes = 1 kB

 6.  Identifica externament els components d’un 
equip informàtic de l’aula d’informàtica de l’escola 
o l’institut. Escriu la relació de dispositius i explica 
quina funció tenen. 

 7.  Esmenta tots els perifèrics que hi ha a l’aula 
d’informàtica de l’escola o institut i assenyala si 
són d’entrada, de sortida o d’entrada/sortida. 
Quins perifèrics coneixes que no hi són?

 8.  Seguint les indicacions del professorat, examina 
tots els ports i connectors que hi ha a la part pos-
terior i a la part frontal de la torre o caixa d’un 
ordinador de l’aula d’informàtica. Dibuixa’ls i in-
dica per a què serveixen i quins dispositius s’hi 
poden connectar.

Si el professor o professora ho considera conve-
nient, treu la tapa de la torre i examina els compo-
nents que hi ha dins (placa base, CPU, memòria 
RAM, ranures d’expansió, targetes controladores, 
font d’alimentació, disc dur, unitat de CD/DVD...). 
Escriu els elements que has identifi cat i explica la 
funció que realitzen.

 9.  Classifi ca la relació d’elements següents en ma-
quinari i programari: monitor, teclat, programa 
per dibuixar, impressora, joc d’ordinador, ratolí, 
contingut d’un CD, unitat de DVD, xips, altaveus i 
placa base.

 10.  Digues si els perifèrics següents són d’entrada, de 
sortida o d’entrada/sortida:

11.  Quants megabytes hi ha en un gigabyte?

12.  Quin arxiu ocupa més memòria, un de 3072 kB o 
un de 3,5 MB?

13  Ordena de menor a major la mida dels següents 
arxius: dibuix.bmp (1536 kB), carta.doc (1048576 
bytes), cançó.mp3 (1,4 MB), fi lmació.avi (0,1 GB)

activitats proposades

a) b)

c) d)

e)

f)

g)
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3. el sistema operatiu
Quan s’engega l’ordinador s’executa un programa de diagnòstic (setup) que 
comprova si tots els elements del maquinari funcionen correctament. Si no 
hi ha cap problema, un conjunt de programes com el sistema operatiu es 
carrega a la memòria RAM, on quedarà mentre l’ordinador estigui engegat, i 
s’executa. Aleshores ja es pot començar a treballar amb la resta de progra-
mes.

El sistema operatiu (SO) és un conjunt de programes que controlen el 
funcionament del maquinari i fan possible la comunicació entre l’usuari i 
l’ordinador a través dels perifèrics.

Quan enviem una ordre, per exemple des del teclat, perquè s’executi un progra-
ma informàtic, l’ordinador carrega la informació del programa des del disc dur, 
CD-DVD o memòria USB a la memòria interna (memòria RAM).

A continuació, seguint les instruccions del programa i de les dades que anem do-
nant des del teclat, des del ratolí o altres perifèrics, la CPU processa la informació i 
va retornant els resultats a la memòria RAM. La CPU s’encarregarà automàtica-
ment de transferir els resultats des de la memòria RAM al monitor o a la impresso-
ra per poder visualitzar-los.

CPU

Sistema 
operatiu

+
Programa

Memòria RAM

Dispositiu d’entrada Dispositiu de sortida

La manera de treballar d’un ordinador s’assembla bastant a la nostra manera 
de raonar: recollim les dades per mitjà dels sentits, pensem una solució per al 
problema amb el cervell i la transmetem a l’exterior utilitzant comunicació 
oral o escrita.

Sistema operatiu Windows

El sistema operatiu més popular i utilitzat és el Windows («fi nestres», en an-
glès) de Microsoft, que ens permet comunicar-nos amb l’ordinador de manera 
senzilla i proporciona un entorn gràfi c multiusuari (permet treballar a diverses 
persones amb el mateix ordinador) i multitasca, és a dir, que pot executar di-
versos programes simultàniament. Tanmateix hi ha d’altres SO que també s’es-

El sistema operatiu és im-
prescindible perquè l’ordi-
nador funcioni. Actua de 
coordinador entre el ma-
quinari i el programari, és a 
dir, que és com un director 
d’orquestra per als compo-
nents de l’ordinador.

Sabies que...

Una finestra és una zona 
especial que apareix a la 
pantalla de l’ordinador i que 
utilitzen els programes per 
mostrar-nos el seu con-
tingut i permetre’ns treba-
llar-hi.

Sabies que...

A la pàgina web de recur-
sos trobaràs uns tutorials 
dels diferents sistemes 
operatius:
– Windows XP
– Windows 7
– Linkat

Web
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tan generalitzant molt, com ara Linux i totes les seves 
variants, atès que estan basats en la fi losofi a del progra-
mari lliure.

Aquest sistema operatiu ens permet intercanviar infor-
mació amb l’ordinador utilitzant fi nestres i quadres de 
diàleg. Una fi nestra és una zona especial que apareix a la 
pantalla de l’ordinador i que utilitzen els programes per 
mostrar-nos el seu contingut i permetre’ns actuar-hi.

El funcionament de Windows gira al voltant d’una panta-
lla principal o escriptori, on podem situar les eines que 
utilitzem més sovint (representades per mitjà d’icones) i 
manejar-les amb simples moviments de ratolí. A més, un 
sistema senzill de menús desplegables ens permet acce-
dir a qualsevol de les aplicacions instal·lades en el nostre 
ordinador. 

En aquest entorn gràfi c, totes les aplicacions i programes funcionen de manera 
similar. L’aparença de les fi nestres i els menús, com també les opcions d’aquests, 
són molt semblants. 

El sistema operatiu proporciona les eines indispensables per realitzar les operaci-
ons de gestió i manteniment dels nostre ordinador, com ara crear, moure i copiar 
carpetes i arxius; copiar i formatar disquets; controlar perifèrics i dispositius multi-
mèdia, etc. També incorpora nombroses aplicacions: programa de dibuix, calcula-
dora, processador de textos, jocs, eines del sistema, etc.

 Sistema operatiu Linux

Linux és un sistema operatiu de distribució lliure desenvolupat inicialment per 
Linus Torvalds a la Universitat de Hèlsinki l’any 1991, i basat en un altre sistema 
operatiu anomenat Unix. La majoria del programari disponible en Linux ha estat 
desenvolupat pel projecte GNU.

Linux és un sistema operatiu potent i en constant expansió, principalment 
perquè és segur i de lliure distribució. Això ha fet que l’utilitzin entitats d’in-
vestigació com la NASA o productores de cinema com la que va rea litzar la 
pel·lícula Titanic.

Actualment, existeix programari de lliure distribució que pot executar-se en aquest 
sistema ope ratiu i al mercat cada cop hi ha més ver sions comer cials d’a quest en-
torn.

Les versions més re-
cents de Linux te-
n e n  u n  e n t o r n 
d’usuari gràfi c de fi -
nestres, molt intuï-
tiu i fàcil de fer ser-
vir, semblant al de 
Windows.

La carpeta és una zona de 
la memòria externa que 
pot contenir arxius o altres 
carpetes. Permet organit-
zar tots els arxius contin-
guts en un disc. Per identi-
ficar-les i afavorir la seva 
localització se’ls assigna un 
nom.

Sabies que...

Escriptori del Linkat.

El Linkat és un paquet in-
formàtic elaborat pel De-
partament d’Educació i 
Universitats de la Generali-
tat de Catalunya basat en 
el sistema operatiu Linux i 
programari lliure. Conté 
aplicacions y programes 
educatius.

Sabies que...
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4. Practica amb el sistema operatiu
Ara et plantegem de treballar amb l’entorn gràfic del sistema operatiu fent algu-
nes operacions bàsiques que et poden ser d’utilitat. Les indicacions i orientacions 
que es fan estan basades en el sistema operatiu Windows, que és el més utilitzat 
actualment, encara que també es pot treballar amb Linux, atès que l’entorn gràfic 
de treball de tots dos sistemes, basat en finestres, és molt semblant, i la seva me-
cànica de funcionament també.

Al final d’aquest apartat s’adjunta una petita taula d’equivalències entre 
Windows (versió XP) i Linkat, una versió en català de Linux basada en el 
principi del desenvolupament del programari gratuït de codi obert que 
fa servir un entorn gràfic d’escriptori molt útil, intuïtiu i fàcil d’usar, ano-
menat Gnome. 

1. executar un programa
a)  Un cop has engegat l’ordinador i tens en pantalla l’escriptori de Win-

dows, fes un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre el botó Inicia 
(part inferior esquerra) i selecciona l’opció Tots els programes. Es 
desplegarà un menú amb els programes que hi ha a l’ordinador.

b)  A continuació, fes un clic a Accessoris i trobaràs alguns dels progra-
mes inclosos al Windows, com el WordPad, que és un senzill processa-
dor de textos.

c)  Per iniciar el processador de textos WordPad fes un clic sobre la icona 
corresponent. Ara està obert i el podràs utilitzar per escriure cartes i 
altres documents.

d)  Per tancar WordPad fes un clic sobre el botó Tanca de la finestra o es-
cull l’opció Surt del menú Fitxer. 

e)  Intenta ara obrir, utilitzar i tancar el programa de dibuix Paint, la calcula-
dora, els jocs o els programes d’entreteniment que inclou Windows.

2. explorar el disc
Ara examinarem els arxius i carpetes de l’equip. Recorda que per veure el contin-
gut d’un element has de fer-hi un doble clic a sobre.

a)  Fes doble clic sobre la icona El meu ordinador. Aquesta finestra mostra 
el contingut de l’equip. Per exemple, per veure el contingut del disc dur 
has de fer doble clic en la icona Disc local (C:) o Sistema (C:). El disc dur 
conté carpetes i arxius. Les carpetes poden contenir arxius i altres carpe-
tes; per esbrinar què hi ha en una carpeta, fes-hi doble clic a sobre.

b)  Per treballar amb un arxiu, primer has de seleccionar-lo. Posteriorment po-
dràs utilitzar les opcions dels menús Fitxer i Edita. Selecciona, per exemple, 
algun document de text de la carpeta Windows o de la carpeta Els meus 
documents i observa les diferents opcions d’aquests dos menús.

c)  Investiga altres carpetes. Esbrina les opcions del menú Visualització.

d)  Explora les imatges o fotografies existents al disc dur, per exemple, les de la 
subcarpeta Les meves imatges que hi ha dins de la carpeta Els meus docu-
ments. Per visualitzar-les fes doble clic amb el botó esquerre del ratolí o bé 
selecciona l’opció Visualització prèvia del menú contextual que apareix en 
fer un clic sobre l’arxiu amb el botó dret del ratolí.

Els arxius tenen un nom 
identificatiu, format per 
dues parts, separades per 
un punt: nom.extensió. 
L’extensió, que és opcional, 
s’utilitza per identificar rà-
pidament el tipus d’arxiu 
de què es tracta.

Sabies que...
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Per facilitar la feina d’explorar les diferents unitats de disc de l’ordina-
dor, Windows incorpora un programa molt útil, anomenat Explora-
dor del Windows i representat per aquesta icona . És semblant a El 
meu ordinador o Els meus documents.

Per executar l’Explorador del Windows i aprendre com funciona, accio-
na aquesta icona , que es troba a Accessoris (Inicia|Tots els 
programes|Accessoris).  

La finestra de l’Explorador té dues àrees ben definides. A l’esquerra, l’es-
tructura d’unitats i carpetes, i a la dreta, el contingut de la carpeta selec-
cionada. Si acciones el botó Visualitzacions  o desplegues el menú 
Visualització, observaràs diferents presentacions i informacions.

3. cercar arxius 
El sistema operatiu facilita la recerca d’arxius en qualsevol dispositiu d’emmagat-
zemament (disc dur, CD-DVD, memòria USB, etc.). Això ens pot ser molt útil per 
trobar un determinat arxiu que no sabem on és o per localitzar arxius d’un deter-
minat tipus.

a)  Per cercar fitxes i carpetes pots fer-ho des de l’escriptori: Inicia | Cerca | Per 
fitxers o carpetes… En la finesta que s’obre pots seleccionar diverses opcions 
de cerca, com ara la unitat d’emmagatzemament, el nom del fitxer o carpeta, 
la data o el tipus (tots els fitxers o carpetes, imatges, música, vídeo, document 
de text, etc.).

Practica i prova de trobar totes les imatges i fotos, tipus JPG, que hi 
ha al disc dur de l’ordinador.

b)  Ara pots repetir l’operació amb els tipus d’arxius de música i els 
de vídeo. Per veure què pots fer amb un arxiu un cop trobat, se-
lecciona l’arxiu trobat, fent-hi un clic amb el botó esquerre del 
ratolí, i a continuació desplega el menú Fitxer de la finestra. 
També pots desplegar un menú contextual semblant si fas un 
clic damunt l’arxiu amb el botó dret del ratolí. Observa les opci-
ons disponibles i comprova el funcionament d’algunes d’elles.

c)  Pots continuar practicant la recerca d’arxius localitzant-ne d’altres i 
comprovant què fan. Per exemple, cerca els arxius que tinguin per 
nom calculadora o paint.

Zona que mostra 
l’organització en forma 

d’arbre de les unitats, 
carpetes, fitxers i altres 

elements.

Barra de títol
Barra de menús

Barra d’eines
Barra d’adreçes 
de les carpetes

Zona que mostra el 
contingut de les unitats, 

carpetes i altres 
elements.
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4. treballar amb finestres
Amb Windows és fàcil alternar entre diferents finestres obertes.

a)  Inicia o executa el programa WordPad (Inicia → Tots els programes → Ac-
cessoris → Wordpad) i escriu un text breu.

b)  Sense tancar WordPad, inicia el programa de dibuix Paint (Inicia → Tots els progra-
mes → Accessoris → Paint) i dibuixa alguna cosa. Ara tens dos documents oberts.

c)  Per canviar de l’un a l’altre, fes un clic en el botó corresponent de la barra de 
tasques de l’escriptori.

d)  Fes un clic al botó Minimitza d’una de les finestres; la finestra queda tancada 
temporalment, però l’execució del programa no s’atura. Ara minimitza l’altra 
finestra. Els programes encara estan en execució i disponibles.

e)  Per exemple, per recuperar el dibuix, fes un clic en el botó corresponent de la 
barra de tasques.

f)  Practica també les accions Maximitza i Restaura cap avall amb els botons supe-
riors drets. Una finestra restaurada permet modificar-ne la mida i la posició a la 
pantalla amb el ratolí. Troba com es fa. Quan acabis, tanca les dues finestres.

5. crear una carpeta
a)  Explora el disc dur (C:) i obre una carpeta per crear-hi una carpeta nova, per 

exemple, la carpeta Temp del disc dur.

b)  En el menú Fitxer de la finestra, elegeix Crea, fes clic en Carpeta i apareixerà 
una carpeta nova amb un nom temporal.

c)  Escriu el nom que vulguis i prem la tecla de Retorn (també anomenada Enter 
o Return) o fes clic amb el ratolí dins la finestra. La carpeta està creada.

d)  Ara, utilitzant l’ajuda de Windows o seguint les instruccions del professorat, 
practica com canviar el nom, eliminar, copiar o moure arxius o carpetes des del 
disc dur a un disquet o a l’inrevés. Recorda que abans de fer una operació amb 
un arxiu o carpeta cal seleccionar-la amb un clic del ratolí. Experimenta altres 
opcions dels menús desplegables d’aquesta finestra. El menú de context que 
s’obre quan fas un clic damunt la carpeta amb el botó dret del ratolí també et 
permet diverses operacions sobre aquesta carpeta.

6. copiar i moure arxius i carpetes
a)  Primer, crea dues carpetes en un pendrive o al disc dur. Posa’ls de nom, per 

exemple, Carpeta1 i Carpeta2.

b)  Ara, crea un arxiu de text amb el WordPad de Windows. Desa’l amb el nom 
Text1 a la carpeta Carpeta1 com a document de text. Crea, posteriorment, 
dos arxius de dibuix amb el Paint i desa’ls a la Carpeta2 amb els noms de Di-
buix1 i Dibuix2.

c)  Per copiar l’arxiu de text Text1 a la carpeta Carpeta2, obre l’Explorador de Win-
dows i situa’t a la Carpeta1. Selecciona l’arxiu Text1 amb el botó dret del ratolí i 
escull l’opció Copia en el menú de context que s’obre (també pots fer-ho selecci-
onant l’arxiu amb un clic de ratolí i prement la icona Copia de la part superior de 
l’Explorador). Ara només cal seleccionar la Carpeta2 i prémer la icona Enganxa 
de l’Explorador (o bé obrir el menú de context dins de la Carpeta2, fent un clic 
amb el botó dret del ratolí, i escollir l’opció Enganxa). Veuràs que l’arxiu Text1 

Un arxiu o fitxer és una 
informació relacionada en-
tre si i independent (una 
carta, una redacció, una 
portada, un dibuix...) que 
es desa en un dispositiu 
d’emmagatzematge infor-
màtic informàtic.

Sabies que...

Els arxius amb extensió .exe 
són executables, és a dir, 
permeten executar una de-
terminada tasca. Per exem-
ple, l’arxiu executable de la 
calculadora del Windows és 
calc.exe. El arxius amb ex-
tensió .doc o .txt són de 
text. Els d’extensió .pcx, .gif, 
.jpg o .bmp són arxius grà-
fics, és a dir, que contenen 
imatges gràfiques com fo-
tografies o dibuixos.

Per saber-ne més

La formatació és el procés 
pel qual es dóna estructu-
ra a un disc informàtic (dis-
quet, disc dur...) per tal de 
poder-hi escriure i llegir-ne 
la informació.

Sabies que...

Les unitats de disc tenen 
una lletra identificativa 
que el sistema operatiu 
utilitza per fer referència a 
cadascuna d’elles. Normal-
ment el disc dur la lletra C:, 
el CD-ROM la lletra D:, etc.

Sabies que...

SiStema informàtic
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s’ha copiat en aquesta carpeta i que, per tant, ara tens dues còpies idèntiques del 
mateix arxiu, una a la Carpeta1 i l’altra a la Carpeta2.

d)  Per traslladar o moure l’arxiu Dibuix1 a la Carpeta1, selecciona de la Carpeta2 
l’arxiu Dibuix1 i prem l’opció Retalla (del menú de context que s’obre fent clic al 
botó dret del ratolí o de la corresponent icona de l’Explorador). A continuació, si-
tua’t a la Carpeta1 i prem l’opció Enganxa. Comprovaràs com l’arxiu de dibuix 
Dibuix1 s’ha traslladat a aquesta carpeta i ha desaparegut de la Carpeta2.

7. Utilitzar l’ajuda
Quan no sabem què hem de fer o necessitem informació sobre l’ús de 
l’entorn gràfi c del sistema operatiu, és molt útil l’ajuda que incorpora.

a)  Fes clic al botó Inicia i després a la icona Ajuda i suport tècnic. Per tro-
bar un tema, el podem cercar a partir de l’Índex, encara que també es 
pot fer escollint un tema d’ajuda. 

b)  Utilitza l’Índex per trobar el tema d’ajuda relatiu al canvi d’hora en el 
rellotge del PC. Escriu la paraula hora i la llista es desplaçarà fi ns a co-
incidir amb el que has escrit; per veure el tema fes clic en Mostrar. 

c)  Prova amb altres paraules clau: escriptori, fi nestra, carpetes, tancar, 
resolució, canviar, executar, etc. Pensa que has d’escriure les paraules 
en l’idioma  que utilitza Windows.

TAULA D’EQUIVALÈNCIES ENTRE: Windows i Linkat (GNU/Linux)

Operació Windows XP Linkat (GNU/Linux)

Accedir als programes Inicia | Tots els programes Aplicacions

Executar l’editor de text Inicia | Tots els programes | Accessoris | Wordpad Aplicacions | Utilitats | Editor

Executar l’editor d’imatges Inicia | Tots els programes | Accessoris | Paint Aplicacions | Gràfi cs | Editor d’imatges

Executar jocs Inicia | Tots els programes | Jocs Aplicacions | Jocs

Obrir la calculadora Inicia | Tots els programes | Accessoris | Calculadora Aplicacions | Utilitats | Calculadora

Obrir l’explorador Inicia | Tots els programes | Accessoris | Explorador Llocs | Ordinador

Cercar arxius Inicia | Cerca Llocs | Cerca arxius…

14.  Per fer aquesta activitat necessitaràs un CD-ROM  
o un DVD que contingui informació. Col·loca’l a la 
unitat corresponent de l’ordinador, obre l’explora-
dor i respon a les preguntes següents: 

a)  Quantes carpetes hi ha al directori principal?
b)   Quantes subcarpetes conté cadascuna?
d)   Quants arxius hi ha al directori principal?
c)   Quants arxius són documents de text o docu-

ments de Word / OpenOffi  ce Writer? I quants 
arxius són imatges?

d)  Hi ha cap arxiu executable (de tipus aplicació)?

15.  En un pendrive o en el disc dur crea una carpeta 
nova i anomena-la Pràctica1. Dins d’aquesta car-
peta, crea tres subcarpetes i anomena-les, respec-
tivament, Documents, Imatges i Sons.

Localitza a Internet imatges amb extensió .jpg i 
copia’n dues o tres a la subcarpeta Imatges que 
acabes de crear. Ara, troba arxius d’àudio amb ex-
tensió .mid o .wav i copia’n uns quants a la sub-
carpeta Sons. I per acabar, copia algun document 
Word/Writer amb extensió .doc, .docx o .odt a la 
subcarpeta Documents.

activitats proposades
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activitats a l’aula
[ PRÀCTICA ]

  1.  Completa el següent diagrama de blocs de l’or-
dinador.

Unitat central

  2.  Classifi ca els elements següents segons que si-
guin maquinari o programari.

Element Maquinari Programari

Windows XP

Micròfon

El solitari (joc)

Altaveus

CD-ROM

Navegador Internet

Paint

Impressora

Ratolí

Microsoft Word

  3.  Localitza el nom de deu components d’un siste-
ma informàtic:

T R G M O N I T O R
E C A E L E M E O U
S U R M I P P C A A
C R O O V A R L N N
A U F R E C E A E N
N D A I R O S T T A
N C N A S I S D V D
E S O B A T O R E U
R I L O T A R I A P
C D R O M E A T L C

  4.  Completa la taula següent assenyalant el tipus 
de perifèric de què es tracta.

Perifèric Entrada Sortida Entrada/
Sortida

Altaveus

Monitor

Disc dur

Ratolí

Router

Teclat

Lector-Gravador 
CD

Escànner

Micròfon

Impressora

5.  A la imatge de la fi gura, assenyala els elements se-
güents: escriptori de Windows, barra de tasques 
de l’escriptori, icona, finestra, barra de menú 
d’una fi nestra, barra de desplaçament de la fi nes-
tra, botó de tancament de la fi nestra, menú des-
plegable i quadre de diàleg.
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  6.  Ordena, de més petit a més gran, els valors de 
memòria següents: 1,44 MB - 1600 kB - 600 MB 
– 1 GB – 360 kB – 1020 MB

1

2

3

4

5

6

  7.  Quan executem un programa, per exemple Mi-
crosoft Word, en quina memòria es carrega? 
Quin tipus de memòria és?

  8.  Si mentre treballem amb l’ordinador se’n va de 
sobte el corrent elèctric, succeirà que... (indica si 
és cert o fals):

a)  Perdrem tota la informació que en aquell mo-
ment haguem introduït si prèviament no l’ha-
víem desada.

b)  S’esborrarà del disc dur el programa que en 
aquell moment executàvem.

c)  Si fèiem servir un joc d’ordinador, haurem de 
tornar a començar des del principi.

d)  Quan torni el corrent elèctric podrem conti-
nuar allà on érem.

  9.  Busca informació sobre equips informàtics amb 
una relació preu/qualitat adequada i fes un re-
sum de les seves característiques tècniques més 
rellevants: tipus de CPU, velocitat en MHz, me-
mòria RAM instal·lada, capacitat del disc dur, ti-
pus de targeta gràfica, característiques del mo-
nitor, tipus de lector-gravador de CD/DVD, 
targeta de so, ports USB, preu, altres accessoris 
incorporats, etc. Comenteu a classe quin és 
l’equip amb una relació prestacions/preu més 
interessant.

10.  Per grups, confeccioneu un mural sobre compo-
nents i perifèrics d’un equip informàtic, indi-
cant-ne el nom i alguna característica rellevant.
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1. Indica el nom dels diferents components infor-
màtics de la fi gura. 

2. La branca de la ciència i de la tècnica que estudia 
el tractament automàtic i racional de la informa-
ció mitjançant l’ús de màquines, s’anomena:

a) Ordinador

b) Windows

c) Informàtica

d) Internet

  3. El conjunt d’elements físics de l’ordinador s’ano-
mena ____________________, i el conjunt de 
programes que controlen el funcionament de 
l’ordinador és el _________________.

  4. De la taula següent, selecciona quins elements 
poden classifi car-se com a maquinari i quins com 
a programari: 

Element Maquinari Programari

teclat

impressora

programa de dibuix

memòria USB

navegador d’Internet

disc dur

joc d’ordinador

router

enciclopèdia multimèdia

ratolí

monitor

CD-ROM

Windows

  5. Si fem una comparació amb el cos humà, quin 
element del nostre cos fa la funció de la CPU? I 
quins elements fan la funció dels perifèrics d’en-
trada?

activitats fi nals
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  6. Les TIC són: 

a)  Les tecnologies de la informàtica 
b) Les tecnologies d’Internet i els ordinadors

c) Les tecnologies de la informació i la comunicació

d) La tecnologia de la comunicació i dels mòbils

  7. Digues el nom de dos perifèrics d’entrada, dos de 
sortida i dos d’entrada/sortida.

  8. El conjunt de programes que controlen el funcio-
nament del maquinari i fan possible la comu-
nicació entre l’usuari i l’ordinador a través dels 
perifèrics s’anomena ______________________
________. Posa’n algun exemple.

  9. Els endolls o connexions que serveixen per con-
nectar diferents dispositius externs amb l’ordina-
dor s’anomenen _________________. Poden ser 
bàsicament de tres tipus: _________, __________ 
i _________.

10. Digues quines de les frases següents són certes i 
quines són falses:

a)  Per processar informació utilitzant la informà-
tica, cal disposar dels ordinadors i dels progra-
mes.

b)  L’ordinador és una màquina electrònica con-
trolada per un programa que s’utilitza per al 
tractament automàtic de la informació.

c)  El maquinari (en anglès, hardware) és el con-
junt de programes que controlen l’ordinador i 
el fan funcionar.

d)  Els components físics més importants que 
constitueixen el programari d’un ordinador 
són tres: el microprocessador (CPU), la memò-
ria i els perifèrics.

e)  Els perifèrics d’entrada/sortida més importants 
són el monitor, la impressora, el teclat i el ra-
tolí.


