
Sumari
 
1. Introducció. Què és la tecnologia? 
2. El mètode de projectes. 
3. El taller de tecnologia. Normes. 

3.1. El taller. 
3.2. Els grups de treball. 
3.3. Les normes de seguretat i higiene. 
3.4. Senyalització. 

4. Anàlisi d'objectes tecnològics. 
5. Els projectes tècnics en tecnologia. 
6. Activitats



1. Escriu 10 objectes que utilitzes diàriament, els primers que se t'ocórreguen. 
Tot val. 

2. Ara subratlla els que tu consideres que no són objectes tecnològics. 

3. Compara amb el teu company de classe i rodeja amb un cercle els objectes en 
què estigueu d'acord que no són objectes tecnològics. 

4. Posada en comú: escriurem en la pissarra alguns dels objectes que hem triat. 

5. El professor explica què és realment un objecte tecnològic. 

6. Ara, revisa els objectes que has marcat i corregix els errors si n'hi ha. 
 

Quina conclusió obtens sobre els objectes tecnològics? 

Activitat d'introducció 



Activitat: 

Copia la següent taula al teu quadern i completa-la escrivint els objectes tecnològics que ha 

inventat l'home per a resoldre les necessitats següents: 

 





Croquis

Plànols de vistes

Plànol d'especejament





Esquema de les fases del mètode de projectes 





Panell de ferramentes Aula i taller darrere del finestral









1. Anàlisi anatòmic:  

Quina forma té?.  

Quines són les seues dimensions?  

Quantes peces ho componen?  

Com estan acoblades les peces que la componen? 

2. Anàlisi funcional i estètic: 

Per a què servix?  

Com funciona?.  

Quins altres objectes complixen la mateixa funció?  

En quins principis físics es basa el seu funcionament?  

Quina sensació produïx en les persones?  

Quina és la seua textura, color i proporcions?  

3. Anàlisi tècnic:  

De quin material està construït?  

Com és el procés de fabricació?  

Quins són els riscos que té el seu maneig quant a la seguretat? 

Quines dimensions han d'estar normalitzades? 

4. Anàlisi socioeconòmic:

Quina necessitat satisfà?  

Com es resolia esta necessitat abans de l'existència d'este objecte?  

Quines conseqüències mediambientals té el seu ús?  

Com es comercialitza este objecte?   

Quin és el cost de fabricació?  

Quin és el preu de venda al públic? . 

Quina forma té? Formes esfèriques, de prisma, de piràmide, de con, etc.

Quines són les seues dimensions? 1,5 x2,5 x1 cm

Quantes peces el componen? Dos peces, el cos i la fulla.

Com estan acoblades les peces que la componen? La fulla està unida al cos del 

maquineta de fer punta encaixada i per mitjà d'un caragol



Per a què servix? Per a traure punta a llapis i llapis de colors per mitjà de la torsió dels 

mateixos.

Com funciona? S'introduïx el llapis i es gira, mantenint bé subjecte la maquineta de fer 

punta

Quins altres objectes complixen la mateixa funció? Hi ha maquineta de fer punta 

elèctrics. També una fulla.

En quins principis físics es basa el seu funcionament? En l'esforç de cizalladura.

Quina sensació produïx en les persones? Lleuger, fàcil de manejar.

Quina és la seua textura, color i proporcions? Té marques per a ser fàcilment subjectat 

amb els dits, colors variats (o metàl lic). El llarg és major que l'ample i l'alt.

De quin material està construït? De metall sencer, o de plàstic el cos i la fulla de metall

Com és el procés de fabricació? Es modelen les peces de plàstic o de metall, es dóna 

forma amb màquines i ferramentes a la fulla.

Quins són els riscos que té el seu maneig quant a la seguretat? Tallar-se amb la fulla si 

es desprén al traure punta, per això cal assegurar-se que estiga ben fixa abans d'usar-lo.

Quines dimensions han d'estar normalitzades? Les que permeten ser utilitzades amb una 

mà. La boca d'entrada del llapis ha de ser de grandària estàndard (7 mm 

aproximadament).

Quina necessitat satisfà? Traure punta als llapis i llapis de colors.

Com es resolia esta necessitat abans de l'existència d'este objecte? Amb una fulla.

Quines conseqüències mediambientals té la seua utilització? . Tirar les borumballes del 

llapis al contenidor orgànic.

Com es comercialitza este objecte?  Es ven per unitats en papereries.

Quin és el cost de fabricació? És més barat de produir el de plàstic que el de metall.

Quin és el preu de venda al públic? Baix. 1 o 2 euros (1 euro els de plàstic). Ixen millor 

els de metall (bona relació qualitat-preu)..



Memòria

Plànols

Full de procés



Pressupost

Presentació de la documentació











Sumari 
 

1. Ferramentes de dibuix. 

1.1. Llapis  

1.2. Regle mil limetrat.  

1.3. Escaire i cartabó.  

1.4. El transportador d'angles.  

1.5. Compàs.  

2. Normalització, suports i format 

2.1. Paper  

2.2. Escales.  

3. Representació d'objectes. 

3.1. Dibuix a mà alçada: esbós i croquis.  

3.2. Tècniques per a dibuixar: 2D, 3D 

4. Acotació 

Activitats



 





Traçat de paral leles  

 

Traçat de perpendiculars 



 

 

 

Mesurament d'angles  



Maneig del compàs



Què representa? Què són estos símbols? Quina és l'estança més gran? 





Per exemple: 

o

o

o



Esbós 

Exemple:  

 

 

Croquis: 

Exemple: 



Dibuix en 2D 

 

 Dibuix en 3D 

 



Amb estris de dibuix: dibuix tècnic 

o

o

o

o

Altres suports 



o

o



o o o o







o

o

o

o





Sumari

1. Introducció 
2. Classificació de les eines en funció de les 

tècniques o oficis on s’utilitzen. 
3. Classificació de les eines en funció de la 

seua utilitat. 
3.1. Eines de protecció. 
3.2. Eines per mesurar, marcar i traçar. 
3.3. Eines de subjecció. 
3.4. Eines de tall. 
3.5. Eines per desbastar i polir. 
3.6. Eines de percussió. 
3.7. Eines de perforació. 
3.8. Eines per cargolar. 
3.9. Eines d’adherir. 
3.10. Eines d’acabat i neteja. 

4. Activitats 
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o Per a foradar fusta:

o Per a foradar metall:

o Per a foradar plàstics cal:



o Per a foradar obra:
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1. Mesurar   2. Marcar   3. Subjectar   4. Desbastar   5. Tallar o 

rebaixar   6. Tallar  7. Perforar 8. Unir   9. Acabar





1. Introducció 
2. Recursos naturals. 
3. Matèries primeres. 
4. Materials d’ús tècnic.  
5. Productes tecnològics. 
6. La fusta. 

Propietats i característiques de la fusta. 
Tipus de fusta. 
Derivats de la fusta. 
La fusta i el medi ambient. 

7. Filosofia de les tres R’s. 
8. Activitats. 

Saps amb quins materials es fabrica una nau aeroespacial? I els focs artificials? I la 

motxilla que uses per a anar a l'institut? 





Pedrera en Urbasa (Navarra)

Esquilada d'una ovella 

Planta del cotó                                                                                                               





Escala  Hivernacle Ferramentes 
             (Cabo de Gata-Almeria)



test i barana          Plats, tassa i taulells ceràmics  Samarreta i bufanda 

Flexió Compressió 





              

                         Àlber negre

Poden arribar a viure 1200 anys i aconseguir altures de 60m)



Matèria Primera          Tauler aglomerat 











Arena, pou petrolífer, contraxapat, mina, ferro, botelles de refresc, pedrera, porcellana, pedrera, 

grua, mineral de ferro, arbre, vidre, plàstic, fusta, petroli, pitxer, vidre de les finestres, taula, argila, 

quadern, paper, bosc







.

     Què tenen totes en comunes tantes coses distintes per a ser totes estructures? 

Sumari 

1. Introducció. 
2. El nostre principal rival: les forces. 
3. Lluitant per resistir: les estructures. 

3.1. Estabilitat. 
3.2. Resistència.
3.3. Rigidesa. 

4. Tipus d’estructures. 
4.1. Massives.
4.2. Arcs, Voltes i Cúpules. 
4.3. Entramades. 
4.4. Triangulars. 
4.5. Ponts.
4.6. Laminars 

5. Fonamentació. 
6. Activitats



INTRODUCCIÓ

struct ra

L'estructura d'una classe





Braç estés    Braç pegat al cos 



Com més prop del centre de gravetat 
corporal es trobe la càrrega, més fàcil serà 

portar la motxilla



Per exemple, imagina't que el teu company et tira d'un dit de la mà. La teua mà seria 

l'estructura, mentres que la força externa que fa el teu company per a estirar de tu seria la 

càrrega. L'esforç seria la tensió que notes en el dit, que et causa una certa molèstia. Si el teu 

company fera molta força, l'esforç que patiries podria arribar a doblegar-te o trencar-te el dit. 

esforç







Piràmides d'Egipte        Piràmide "Teotihuacán", Mèxic 

Arcs Cúpula



Partenó, Atenes, Grècia Temple de Karnak, Egipte

Vila Saboya 

          París,França



                     Torre Eiffel, París, França                                  Pavelló Estats Units, Expo Montreal  1967 

   Pont penjat, Golden Gate, Sant Francesc                              Pont estirat, L'Alamillo, Sevilla. 

            Pont pedra, Pont Romà, Mèrida                                           Pont mènsula, Pont ferroviari, Forth. 





 

Materials de construcció 
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Unitat 6. L'ordinador.
Maquinari i programari

 

Sumari

1. Introducció.   
2. Elements què constituïxen un ordinador. 
3. Maquinari: CPU i Perifèrics 

3.1. Unitat Central 
3.2. Perifèrics

4. Programari 
4.1. El sistema operatiu. 
4.2. Aplicacions i accessoris de Linux 

5. Activitats 

Este tema està centrat en dos parts clarament diferenciades. En la primera estudiarem el 
Maquinari o elements físics que formen l'ordinador. És corrent tindre i usar un ordinador sense 
conèixer els seus dispositius interns, únicament veiem la carcassa de la CPU, el monitor i els 
perifèrics que tenim connectats. Ací s'aprofundix en eixos components interns, ocults 
habitualment, a través de diverses fotografies acompanyades d'una explicació senzilla de la 
funció de cada un d'ells. 
 
En la segona part s'estudien i classifiquen els distints programes que fan funcionar a l'ordinador, 
denominats genèricament Programari. Es fa especial insistència en el programari lliure; estos 
programes es distribuïxen de forma gratuïta, generalment a través d'internet i el seu ús s'està 
generalitzant en quasi tots els camps informàtics. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L'ordinador és una ferramenta de treball i d'oci àmpliament 

usada en l'actualitat en tot tipus de tasques administratives i 

comunicacions a casa, en l'escola i en el treball. Hui en dia no 

es concep un ordinador aïllat, ja que la seua utilitat estaria 

molt reduïda. Els usos i aplicacions de l'ordinador augmenten 

a mesura que augmenta la seua connectivitat. Pot dir-se que un 

ordinador amb elevades prestacions a penes resulta útil si no està connectat a una xarxa local, 

a un servidor, a Internet, o a diferents perifèrics que li van a proporcionar plena operativitat i 

permetran obtindre el màxim rendiment del mateix. Dit açò, podríem definir un ordinador? 

 

2 ELEMENTS QUE CONSTITUÏXEN UN ORDINADOR

L'ordinador es dividix en dos parts bàsiques: MAQUINARI i PROGRAMARI.  

1) MAQUINARI. El maquinari són els dispositius físics i equips electrònics que 

conformen l'ordinador. Qualsevol element de l'ordinador que es puga "veure i tocar" 

forma part del maquinari.  

2) PROGRAMARI. El programari es compon de les dades emmagatzemats, informació 

i programes que fan que l'ordinador funcione. El programari és la part lògica de 

l'ordinador (elements no físics que no es poden "veure ni tocar"). El més important es 

el Sistema Operatiu (SO). 

Perquè un ordinador puga funcionar correctament necessita tant del maquinari com del 
programari:  

Els dispositius de l'ordinador necessiten de programes que els controlen per a realitzar 

tasques i poder funcionar.  

Els programes requerixen de components maquinari per a poder executar instruccions, 

buscar i guardar dades, realitzar càlculs, mostrar els resultats, etc. 

Un ordinador és un dispositiu capaç de processar informació de forma ràpida i eficient. 

S'encarrega de rebre dades, emmagatzemar-los, fer càlculs amb ells a gran velocitat, i presentar els 

resultats l'usuari. 
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3. MAQUINARI: CPU I PERIFERICS 

L'ordinador està compost per la 

unitat central i els perifèrics 

connectats a ella. La combinació 

d'ambdós forma el maquinari o 

elements físics de l'ordinador.  

 

3.1 Unitat Central 
 
La Unitat Central és el component principal de 

l'ordinador; a més de processar la informació, proporciona 

els ports necessaris per a connectar els distints perifèrics. 

Les seues prestacions internes i les seues connexions són 

les seues dos característiques més importants.  

 

La Unitat Central està composta internament per la placa 

base, el microprocessador, la memòria, targetes 

d'expansió, disc dur, unitats òptiques (CD o DVD), la font d'alimentació, ventiladors, cables 

d'alimentació, cables de dades o busos i els diferents botons de control. 
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La placa base o placa mare és un circuit imprés amb múltiples connectors; a partir d'ella es 

construïx l'ordinador. 

La placa base disposa d'un sòcol específic per al microprocessador; diversos sòcols per a 

allotjar els mòduls de memòria RAM i ranures per a col·locar tot tipus de targetes d'expansió. 

També té una pila de botó per a alimentar el rellotge. El subministrament elèctric el rep 

directament de la font d'alimentació a través d'un connector múltiple. 

El microprocessador també es denomina Unitat Central de Procés o CPU. El 

microprocessador és el cervell de l'ordinador. Es tracta d'un xip que maneja gran quantitat de 

dades i realitzar càlculs i operacions amb ells a gran velocitat. El xip sol ubicar-se davall el 

ventilador, ja que la seua elevada potència de càlcul fa que s'aconseguisquen altes 

temperatures. El microprocessador s'encarrega de realitzar les tasques més importants de 

l'ordinador: rep les dades dels perifèrics d'entrada (teclat, ratolí, etc.) , realitza operacions i 

càlculs matemàtics amb les dades (processa les dades i executa programes) , i finalment envia 

els resultats als perifèrics d'eixida (pantalla, impressora, etc.). Existixen actualment ordinadors 

amb dos o inclús més microprocessadors. 
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La memòria RAM, de l'anglès Random Access Memory (memòria d'accés aleatori). És la 

memòria principal de l'ordinador. S'afig a la placa base en forma de mòduls com els de la 

foto, pot ampliar-se fins a completar totes les ranures disponibles. Quan el microprocessador 

treballa amb programes o dades necessita accedir a ells de forma ràpida i eficient. La 

memòria RAM és una memòria d'alta velocitat 

on s'emmagatzemen temporalment els 

programes o dades amb què l'ordinador 

treballarà perquè el microprocessador puga 

accedir a la dita informació de forma ràpida.  

Quan s'executa un programa o s'obri un arxiu 

(un treball en el processador de textos, un 

videojoc, etc.) , estos es carreguen en memòria 

RAM. Per això és important que l'ordinador tinga prou RAM, en cas contrari l'ordinador no 

podrà obrir diversos programes al mateix temps o bé anirà molt lent.  

La memòria RAM es modifica constantment a l'obrir arxius, carregar programes, tancar 

programes i fitxers, etc. És una memòria volàtil, el seu contingut s'esborra a l'apagar 

l'ordinador.     

Les targetes d'Expansió són xicotets circuits impresos que proporcionen connectors extra al 

PC. Quan necessitem ampliar un ordinador per a proporcionar-li algun nou connector que no 

es troba en la placa base es recorre a les targetes d'expansió. Es connecten a la placa base en 

les diferents ranures  d'expansió   que  posseïx  PCI, AGP, PCI Express, etc. 

Mòduls de memòria RAM tipus DDRII
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La targeta de vídeo és imprescindible per a poder 

connectar un monitor a la Unitat Central, li 

proporciona connectors VGA, DVI, HDMI o S-Vídeo 

segons el model de targeta.  

Altres targetes són opcionals; la targeta de xarxa o de 

so només són necessàries si la placa base no integra 

estes funcions o si es desitja connectar una nova amb 

rendiment millorat. 

Les targetes Wi-Fi inclouen una xicoteta antena interna o 

externa que facilita a l'ordinador les comunicacions sense fil 

amb el router, una xarxa local, una impressora sense fil o 

telèfons mòbils que incorporen esta funció. Estes targetes solen 

ser internes; però també hi ha dispositius externs que es 

connecten a l'ordinador a través del port USB. 

Els ports o connectors són els llocs dels ordinadors en els quals es connecten els perifèrics.

Els Ports de comunicació són connectors situats en la placa base o en les targetes

d'expansió, solen estar col·locats en la part posterior de l'ordinador i en els portàtils al 

voltant de la carcassa. Estos xicotets 'endolls' ens permeten connectar tot tipus de 

dispositius a la unitat central: el monitor, el teclat, el ratolí, la impressora, la xarxa, 

l'escàner, el pendrive, la càmera de fotos, el mòbil i un llarg etcètera de perifèrics nous que 

cada dia s'incorporen al món de la informàtica.
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El port USB (Universal Serial Bus) són els més empleats 

perquè són senzills i ràpids. En ell es connecten càmeres de 

fotos, impressores, ratolins, Pen drives, etc. Estos ports 

permeten la connexió de dispositius en calent, és a dir, sense 

necessitat d'apagar l'equip. 

El port HDMI (High-Definition Multimedia Interface). És un port digital d'alta 

velocitat que incorporen la majoria dels ordinadors actuals; 

portàtils i de sobretaula. És el substitut de l'Euroconnector 

entre altres i s'empra per a connectar equips multimèdia 

d'alta definició, televisors HDTV, monitors HD, projectors, 

etc. La velocitat de transmissió de dades pot arribar fins a 

10.2 Gbit/s i integra so i   en el mateix cable.  

En els ports VGA o DVI es 

connecten els monitors, encara 

que actualment s'estan utilitzan 

cada vegada més els ports de 

connexió HDMI.  

 

El port de RED. En ell es connecten els cables que comuniquen uns 

ordinadors amb altres i a més, permeten la navegació per internet. 

El disc dur és un dispositiu d'emmagatzemament permanent (el seu contingut no s'esborra a 

l'apagar l'ordinador). Està col·locat dins de la Unitat Central. 

No és visible des de l'exterior a menys que es desmunte la 

tapa.

Els Fabricants solen incloure una xicoteta 'làmpada' tipus 

LED col·locada en la carcassa que s'encén quan està 

funcionant. La informació emmagatzemada en el disc dur es 

tracta d'informació que no està en ús en eixe precís moment. 

Quan es vol recuperar i treballar amb determinada informació del disc dur, esta s'ha de 

carregar en memòria RAM.  

Connector femella HDMI

Ports de la targeta de Vídeo
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Un ordinador pot tindre més d'un disc dur intern, també li 

podem col·locar discos durs externs a través de ports USB.

Té dos cables, un de subministrament elèctric per als seus 

motors i circuits, i un altre de dades IDE o SATA (més 

actual) pel qual 'viatja' la informació des del disc a la Placa 

base i per ella a la CPU, la memòria i altres parts de 

l'ordinador. La seua característica més important és la capacitat d'emmagatzemament que es 

mesura en gigabytes.  

Unitats òptiques. Les lectores, gravadores i regravadores de CD, 

DVD i Blu-ray habitualment estan allotjades en la carcassa de 

l'ordinador, Es connecten a la placa base per mitjà de connectors 

IDE o ports SATA de forma anàloga als discos durs. També hi ha 

models externs que es connecten a través de ports USB. Els CD, 

DVD i Blu-ray són suports molt emprats en informàtica per a 

l'emmagatzemament de programes, arxius de so, textos, fotos, 

vídeos i tot tipus de fitxers.  

 

La capacitat dels CD és de 650, 700 o 800 Mbytes. Els DVD tenen una capacitat de 4,7 GB, els 

de doble capa 8,5 GB i 17 GB els de doble capa i doble cara. Els 

Blu-ray tenen una capacitat de 25 GB, o 50GB en el cas de tindre 

doble capa. Els models gravables s'identifiquen amb les lletres 

CDR, DVD-R i DVD+R, tots ells poden gravar-se una única 

vegada. Els models regravables són CD RW, DVD-RW i 

DVD+RW i permeten múltiples gravacions i esborraments. 

Font d'alimentació. S'encarrega de transformar el corrent alterna de la xarxa (230V AC) en corrent 

continu de baixa tensió (fins a 12 V) per a alimentar els distints dispositius i circuits que componen 

l'ordinador. En els ordinadors de sobretaula la font d'alimentació és interna, va allotjada dins de la 

carcassa. En els portàtils és externa i s'empra per a recarregar la bateria. 

 

 

 
          Font d'alimentació interna desmuntada.       Font d'alimentació de portàtil. 

Lector de DVD's 

Ports SATA II en la placa base. 
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3.2 Perifèrics 

Un perifèric és qualsevol dispositiu electrònic exte rn susceptible de connectar-se a un 

ordinador per a intercanviar informació amb l'exterior. Poden ser d'entrada, d'eixida i 

d'entrada/eixida. 

Perifèrics d’entrada

Servixen per a introduir informació a l'ordinador; 

són el teclat, ratolí, micròfon, escàner, lectors de 

codis de barres, càmeres de fotos, joystick, 

webcam, … 

 

 

 

Teclat. És el perifèric d'entrada bàsic. Inclou 

diferents tipus de tecles: 

 

Ratolí. Servix per a desplaçar el punter per la pantalla i seleccionar les diferents opcions 

disponibles en els menús. Hi ha ratolins de bola com el 

que apareix desmuntat en la foto i òptics que emeten una 

llum roja. Els ordinadors portàtils integren un dispositiu  

denominat touchpad que realitza la mateixa funció que el 

ratolí. La connexió a l'ordinador es realitza per mitjà de 

cable a través del port PS/2 o d'un port USB. També hi 

ha ratolins sense fil alimentats per piles que es connecten per mitjà d'ones de ràdio. 

Micròfon. S'empra per a la introducció o gravació de so. Hi ha 

models de sobretaula com el de la foto i models que l'integren junt 

amb els cascos d'àudio. Els portàtils tenen un micròfon integrat en la 

carcassa que a penes resulta visible i disposen d'un connector per a 

micròfons externs amb millor qualitat de so. 
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Perifèrics d’eixida

A través d'ells l'ordinador mostra les dades processades; són el monitor, impressores, 

altaveus i auriculars, projector, TV, etc. 

Monitor. És el principal perifèric d'eixida. Hi ha 

diversos models CRT (ja en desús), TFT, LCD i 

LED. La grandària del monitor s'indica en 

polzades i correspon a la mesura de la diagonal 

de la pantalla. Els models actuals són de de 17, 

19 i 21 polzades, inclús superiors. Hi ha monitors 

multimèdia que tenen altaveus integrats. Una 

altra característica important dels monitors és la 

seua resolució que s'indica en píxels, si ens diuen que un monitor té una resolució de 

1024x768 píxels el primer nombre és el valor horitzontal i el segon la resolució vertical. El 

valor màxim dels monitors actuals és de 1920x1080 que correspon a l'estàndard d'alta 

definició. La connexió a la unitat central es realitza a través del port VGA o DVI. Els 

monitors més moderns es connecten a través del port HDMI d'alta definició.  

Impressora. A través d'ella l'ordinador ens presenta en paper els distints documents que li 

indiquem. Hi ha models en color i en blanc i negre. Segons la tecnologia d'impressió emprada 

es classifiquen en impressores d'injecció de tinta i làser. 

Les impressores d'injecció són les més 

econòmiques i senzilles, per això s'empren 

àmpliament en l'àmbit domèstic. Tenen 

diversos cartutxos de tinta, segons models 

poden tindre un cartutx negre i un altre de 

color; o bé cartutxos independents per a cada 

color (Magenta, Cyan i Groc), d'esta manera 

quan s'esgota un color només és necessari 

canviar eixe cartutx.  

Les impressores làser imprimixen per mitjà de toner, S'usen àmpliament en el món 

empresarial per la seua velocitat d'impressió i el baix cost per a la impressió de grans sèries. 

Impressora d'injecció i cartutxos de tinta
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Les més modernes disposen, a més del toner negre, de toner magenta, cyan i groc i permeten 

la impressió en color. 

La connexió a l'ordinador es pot realitzar de diverses formes segons el model. Per mitjà del 

port USB o el port paral·lel quan es connecten directament a un únic ordinador (actualment 

en desús). També hi ha impressores de xarxa que es connecten per mitjà del connector de 

xarxa RJ-45 a un concentrador actuant com a impressora de tots els ordinadors connectats a 

eixa xarxa. Altres models més sofisticats disposen de connexió sense fil. 

La primera vegada que es connecta una impressora a un ordinador és necessari instal·lar en 

l'equip un programa denominat driver que facilita el fabricant en un disc (o bé es descarrega 

des d'Internet). Este programa li indica a l'ordinador totes les característiques tècniques i 

funcions disponibles en la impressora. A més també se solen instal·lar utilitats de 

manteniment de la mateixa. A partir d'eixe instant està completament instal·lada i disponible 

per a imprimir. 

Altaveus i auriculars. Ens permeten escoltar tot tipus de música i 

so. Hi ha altaveus externs com els de la fotografia i altaveus interns 

allotjats en la carcassa de l'ordinador. Els ordinadors portàtils 

inclouen uns xicotets altaveus integrats i connectors de so per a 

poder afegir altaveus externs amb una major qualitat d'àudio o 

auriculars.  
 

Perifèrics d’entrada/eixida

Molts dispositius informàtics permeten indistintament l'entrada i eixida de dades de 

l'ordinador; este és el cas dels perifèrics d'emmagatzemament (pendrives, targetes de 

memòria, discos durs externs, reproductors MP3, MP4...), les impressores multifunció, les 

pantalles tàctils i els perifèrics de comunicació (router, mòdem, concentradores, targetes wi-fi, 

punts d'accés...). 

Pendrives i targetes de memòria. S'empren àmpliament 

pel seu reduïda grandària i elevada capacitat 

d'emmagatzemament. Són usats per tot tipus de 

dispositius: càmeres de fotos, telèfons mòbils, càmeres de 
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vídeo, consoles de joc, etc. i resulten molt útils per a l'intercanvi de fitxers. Es connecten a 

través de ranures especials adaptades a cada tipus de targeta o bé pel port USB. 

Els populars reproductors multimèdia MP3, MP4 i MP5 són dispositius autònoms; no obstant 

això quan es connecten al PC per a intercanviar arxius poden considerar-se dispositius 

d'emmagatzemament externs amb funcions d'entrada/eixida. 

Impressores multifunció. Són un tipus particular d'impressora molt populars que integren en 

un únic dispositiu impressora, escàner d'imatges, fotocopiadora i inclús fax. 

Perifèrics de comunicació. Permeten a l'ordinador connectar-se a internet, a una xarxa local 

o a un punt d'accés wi-fi. 

                                                                                                                 

A través d'ells arriba informació a l'ordinador 

des d'Internet quan visitem una pàgina web, 

però també s'empra per a enviar dades com, 

per exemple, quan enviem un correu 

electrònic. 

Són perifèrics de comunicació el mòdem, la targeta de xarxa, la targeta wi-fi, el punt d'accés, 

el switch, el router, …) 

 

La connexió d'estos dispositius es realitza amb cables de xarxa, cables telefònics o per mitjà 

d'ones de ràdio en el cas dels dispositius wi-fi. 

 

Unitats d'informació

La informació que es maneja un ordinador es troba en format digital o binari. La unitat bàsica 

d'informació és el bit que pot prendre únicament dos valors '1' i '0'. Els bits s'agrupen en bytes; 

un byte és un conjunt de 8 bits, és a dir, una sèrie de huit uns o zeros. 

Com el byte és una unitat molt xicoteta d'informació s'empren múltiples; alguns d'ells són: 

KiloByte (kB) = 1024 bytes              Megabyte (MB) = 1024 kB  

Gigabyte (GB) = 1024 MB                TeraByte (TB) = 1024 GB 
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Alguns exemples: 

Guardar una lletra ocuparia un byte.       a,b,c,d,e,f,g,h 

Guardar una carta de unes 200 paraules de 2 a 5 quilobytes 

Guardar una imatge de 50 quilobytes fins a 3 ó 4 megabytes 

Un megabyte equival a 500 pàgines escrites. 

Un CD de música té uns 700 megabytes de capacitat. 

Exemple. El fitxer d'una fotografia digital ocupa un grandària de 2,8 MBytes (MB). 

Calcular el nombre de bytes que conté: 

 

Grandària = 2,8 * 1024 * 1024 = 2936012,8 Bytes 

4. PROGRAMARI 

És el conjunt de programes i aplicacions instal·lats en l'ordinador. Estos programes controlen 

l'ordinador indicant-li en tot moment les operacions que ha de realitzar. 

Bàsicament tenim dos tipus de programes. 

El Sistema Operatiu: és el programa necessari per posar en marxa el nostre ordinador i 

per coordinar tots els dispositius que tenim connectats. 

Les aplicacions: són tots els programes que serveixen per fer tasques específiques, 

com ara un processador de text, un full de càlcul, una base de dades, un programa de 

dibuix, etc. 

El programari que empren els ordinadors és molt divers i pot estar protegit per diferents 

llicències d'ús per a garantir els drets d'autor. Així tenim: 

Programari lliure (llicència GPL). Dóna llibertat a l'usuari per a usar, copiar i 

modificar els distints programes, amb l'obligació de fer públiques les millores que 

introduïsca. El seu ús està experimentant un gran augment en l'actualitat. 

Programari propietari. El creador d'este tipus de programes ven al comprador les 

llicències d'ús, però el programari no pot ser copiat ni modificat. 

 

Hi ha altres tipus llicències com Shareware que permet l'ús gratuït durant un cert de període 

de prova per a la seua avaluació per l'usuari. La llicència Freeware proporciona programari 

gratuït sense límit de temps. 
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4.1 El sistema operatiu 
 

Un Sistema Operatiu és un programa indispensable per a treballar amb l'ordinador. Les seues 

funcions principals són:  

(a) Controlar i distribuir els recursos del maquinari entre la resta de programes en 

execució. Gràcies a esta coordinació es pot tindre diversos programes funcionant al 

mateix temps (escriure un correu, escoltar música i imprimir un treball).  

(b) Organitzar la informació de forma ordenada arxius i carpetes.  

(c) Permetre a l'usuari realitzar operacions bàsiques amb l'ordinador (arrancar altres 

programes, accedir al disc dur, obrir documents, moure i esborrar fitxers, etc.) 

  (a)       (b)     (c) 

 

És necessari instal·lar-lo una sola vegada al configurar l'ordinador i pot actualitzar-se per a 

afegir noves funcions, millorar les existents o protegir a l'equip d'errors detectats en el 

programari. 

 

Els Sistemes Operatius més utilitzats hui en dia són:  

1) Windows: El més estés en l'actualitat en la llar i les empreses. Desenrotllat i 

comercialitzat per Microsoft. 

2) Linux: Sistema operatiu gratuït i de codi obert (es pot veure com està fet) . Molt 

utilitzat en Educació (Universitats, escoles) i l'Administració (Ajuntaments, 

Conselleries, etc.) .  

3) Mac: Sistema Operatiu desenrotllat per Apple. Només funciona en ordinadors 

Macintosh (ordinadors per a disseny gràfic) . 
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Configurar el sistema operatiu

En la pestanya Sistema podem canviar, modificar, configurar i administrar el sistema operatiu. 

Les distintes opcions de configuració estan disponibles en la pestanya Preferències. Per a 

administrar els distints dispositius hem d'accedir a la pestanya Administració i triar una opció 

del menú desplegable que apareix. 

El salvapantalles és una aplicació que s'inicia de manera automàtica quan l'ordinador està un 

cert temps inactiu. Genera xicotets gràfics i fotos que es mouen aleatòriament per la pantalla. 

Podem configurar-lo seguint este procediment. Fer clic amb el ratolí en Sistema > 

Preferències > Salvapantalles. Triar un dels temes que té el sistema operatiu i el temps 

d'espera perquè aparega. A continuació fer clic a Tancar.

Ajustar la resolució del monitor. Fer clic en Sistema > Preferències > Monitors. Triar una 

resolució compatible amb la targeta de vídeo instal·lada i el monitor connectat. Fer clic a 

Aplicar. 

Desmuntar un dispositiu. Fer clic amb el botó dret sobre la icona del mateix directament en 

l'escriptori i triar l'opció Expulsar, o bé, Extraure de forma segura, a continuació esperar uns 

segons abans de retirar-lo. 

4.2 Aplicacions i accessoris de Linux 

Calculadora. S'activa fent clic successivament en Aplicacions > Accessoris > Calculadora. 

Té distints modes: Bàsic, Avançat, Financer i Programador. En cada un d'ells s'activen 

distintes funcions. 

Jocs. Segons la versió disposarà de diferents jocs. Poden afegir-se més o llevar-se els ja 

instal·lats a través de les ferramentes administratives del sistema. 

Gràfics. Les distribucions Linux incorporen diferents programes per a l'edició de gràfics, 

fotos i dibuixos. Alguns d'ells són: Draw, GIMP, F-Espot Inkscape,… 

Oficina. En esta pestanya s'inclou el Processador de textos, el Full de Càlcul, les 

Presentacions digitals, el gestor de Bases de dades i Diccionaris. 

Internet. Ací apareixen distints programes per a la connexió i navegació per Internet, el 

correu electrònic, gestor de descàrregues, Google Earth... El navegador d'Internet emprat per 

defecte en les distribucions Linux és Mozilla Firefox (en la imatge), però poden afegir-se 

altres. 
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So i Vídeo. Esta pestanya ens dóna accés als distints reproductors i editors de so i vídeo que 

tinga instal·lats l'equip. Estes aplicacions ens permeten escoltar música, veure vídeos, gravar 

sons,… convertint l'ordinador en un complet centre multimèdia. 

5. ACTIVITATS 
 
1. Davant l’ordinador 
 
Identifica en la figura els següents elements: 
 
 
 

Interruptor 
Lector CD/DVD 
Port USB 
Auriculars/Micro 

2. Darrere l’ordinador 
 
Identifica en la figura els connectors assenyalats: 



 
Tecnologies 1r ESO 

L’ORDINADOR. MAQUINARI I PROGRAMARI                                                                                                                                      111 

3. Perifèrics d’entrada o d'eixida. 
 
Fes dues llistes i col·loca els següents perifèrics a la llista que els corresponga, segons siguen 
perifèrics d entrada o d'eixida: 
 
 
 
 
 
 
 
4. Capacitats d’emmagatzemament. Completa les equivalències següents: 
 

1 byte (B) =     bits 
1 kilobyte (KB) =    bytes 
1 megabyte (MB) =    bytes 
1 gigabyte (GB) =    bytes 
 
 

5. Un ordinador es pot dividir en dues parts ben diferenciades:  
 

Maquinari i programari.  
Perifèrics i maquinari.  
Software i programari. 

 
6. El maquinari d'un ordinador és: 

 
La part lògica de l'ordinador formada pel programari informàtic. 
La part física de l'ordinador formada per la torre, la pantalla, el teclat, etc. 
Tot allò que es pot tocar i tot allò que no es pot tocar d'un ordinador. 

 
7. El programari d'un ordinador és: 

 
La part lògica de l'ordinador formada pel sistema operatiu i tots els programes 
informàtics. 
La part física de l'ordinador formada per la torre, la pantalla, el teclat, etc. 
Tot allò que es pot tocar i tot allò que no es pot tocar d'un ordinador. 

 
8. El programari d'un ordinador es pot dividir en dues parts:  

 
El sistema operatiu i la torre. 
Els programes informàtics i els perifèrics. 
El sistema operatiu i els programes informàtics. 
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9. Quina és la part física (maquinari) de l'ordinador més important? 
 

El monitor. 
El ratolí. 
La torre. 

 
10. En quin element de l'ordinador hi ha connectats tots els elements? 

 
A la torre. 
A la pantalla.  
Al teclat. 

 
11. Què és un perifèric? 

 
És un element de l'interior de la torre de l'ordinador.  
És una part del teclat de l'ordinador. 
És un element que es connecta a l'ordinador per realitzar una tasca. 

 
12. El disc dur d'un ordinador és: 

 
Un element que permet millorar la qualitat de les imatges i gràfics. 
Una capsa metàl·lica que dóna a l'ordinador l'energia elèctrica per funcionar. 
El principal dispositiu d'emmagatzemament on es desa la informació. 

 
13. La font d'alimentació d'un ordinador és: 

 
Un element que permet millorar la qualitat de les imatges i gràfics. 
Una capsa metàl·lica que dóna a l'ordinador l'energia elèctrica per funcionar. 
El principal dispositiu d'emmagatzemament on es desa la informació. 

 
14. La targeta gràfica d'un ordinador és: 

 
Un element que permet millorar la qualitat de les imatges i gràfics. 
Una capsa metàl·lica que dóna a l'ordinador l'energia elèctrica per funcionar. 
El principal dispositiu d'emmagatzemament on es grava la informació. 

 
15. Quin perifèric permet portar al paper la informació que apareix a la pantalla? 

 
El teclat. 
La impressora.  
L'escàner. 

 
 



 
Tecnologies 1r ESO 

L’ORDINADOR. MAQUINARI I PROGRAMARI                                                                                                                                      113 

16. Quin perifèric permet passar el text i les imatges que es troben en format paper a format 
digital i els mostra en pantalla o els grava al disc? 
 
La càmera web. 
El monitor.  
L'escàner. 

 
17. Quines tasques realitza el sistema operatiu?. Dóna dos exemples de sistemes operatius i 

cinc d'aplicacions. 
 
18. En què consistix el codi binari? 
 
19. Què es un bit? 
 
20. Quina es la part més important d'un ordinador? Explica quina és la seua funció. 
 
21. Quina és la funció de la memòria RAM? 
 
22. Quins tipus de ports pots utilitzar per a connectar un monitor a l'ordinador? 
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 Unitat 7. Tecnologies de la 
comunicació. Internet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 
 
 
 
 

 

 

Sumari

1. Introducció 

2. Connexió a la xarxa 

3. Navegar en Internet 

4. Aplicacions d'Internet en l'aula 

5. Activitats 

 
Internet ha suposat una revolució sense precedents en el món de la informàtica i de les 
comunicacions. Els invents del telègraf, telèfon, ràdio i ordinador van assentar les bases per a 
esta integració de capacitats mai abans viscuda. Internet és al mateix temps una oportunitat de 
difusió mundial, un mecanisme de propagació de la informació i un mitjà de col·laboració i 
interacció entre els individus i els seus ordinadors independentment de la seua localització 

geogràfica. 
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 1 INTRODUCCIÓ 

Es podria dir que Internet és una gran xarxa d'ordinadors connectats entre si a través de la 

línia telefònica, que ens permet intercanviar informació i comunicar-se des de qualsevol punt 

per mitjà d'una instal·lació assequible que pots disposar en la teua pròpia casa. 

Internet et permet realitzar multitud d'activitats relacionades amb la comunicació i amb la 

informació, i no sols això, disposa d'altres utilitats com fer compres, veure televisió en directe, 

escoltar la ràdio.  

En l'esquema següent pots veure alguns dels servicis que oferix Internet: 

 

 

Perquè els ordinadors compartisquen informació, han d'estar units entre si formant una xarxa 

que permeta compartir informació i servicis en pràcticament tot el món. No pot parlar-se 

d'una xarxa, sinó d'una xarxa de xarxes.  

 
 

 

La quantitat d'activitats que pots realitzar per internet 

va en augment. La navegació en pàgines web 

(WWW, World Wide Web) és un sistema d'arxius 

enllaçats que es poden visualitzar.  
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 2 CONNEXIÓ A LA XARXA 

 

2.1 La xarxa i tipus de xarxes 

 
Per a poder trobar informació en Internet, o per a comunicar-te per correu electrònic, 

necessites diversos elements: 

Un ordinador. 

Un MÒDEM que rep i envia la informació i que es connecta a l'ordinador i a la xarxa 

telefònica. El mòdem convertix els senyals de l'ordinador en altres que poden ser 

transmeses per via telefònica i viceversa. 

Un programa què permeta establir la connexió. 

Un navegador que et permeta visualitzar les pàgines Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada que has establit la connexió, saps que estàs dins de la immensa xarxa de internet. 

Perquè pugues trobar informació, comunicar-te i aprofitar els servicis que t'oferix internet són 

necessaris diversos elements, que són els següents: 

 

Un servidor, que és un ordinador molt potent al què s'accedix en busca 

d'informació 

L'ordinador personal es connecta a la xarxa telefònica i a través d'un mòdem rebrà 

i enviarà la informació. 

Protocols o Codis que utilitzen els ordinadors per a entendre's. 

Connexió: que són els cables o connexions sense fil. 
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Els ordinadors estan en xarxa quan estan connectats entre si. Per tant, poden compartir 

informació i recursos com la impressora, càmeres etc.  Per exemple els ordinadors de l'aula 

d'informàtica de l'institut. 

Hi ha diversos tipus de xarxes. Si s'establix entre xicotets grups d'ordinadors per a enviar 

dades a poca distància s'anomenen LAN.  

Si la xarxa és més extensa que agrupa regions i inclús uns quants països fins a un continent, es 

anomenen WAN. Estes últimes necessiten connexions millors, com la fibra òptica i la de 

ràdio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tipus de connexió

Quan vols comunicar-te a Internet, hi ha diversos tipus de connexions que es diferencien en la 

velocitat de la transmissió de dades i en la tecnologia utilitzada. 

 

RTB Empra la línia telefònica convencional 

ADSL 
Utilitza la línia telefònica convencional amb un MÒDEM que permet 

parlar al mateix temps per telèfon 

CABLE 
Compartix cable amb la transmissió de televisió i és d'alta velocitat, 

semblant a l'ADSL 

INALÀMBRICA 
Un router sense fil rep el senyal de la xarxa i l'emet a través d'ones que 

un ordinador podrà captar 
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La velocitat amb la que es produïxen les connexions en Internet depén de diversos factors: 
 

La configuració i característiques de l'ordinador que s'està utilitzant. 

La pàgina que es consulta: el nombre de visitants en el moment de la visita. 

El tràfic total d'Internet en el moment de la connexió. 

 

Hi ha pàgines Web que et permeten calcular 

la velocitat de descàrrega de documents i la 

de pujada dels mateixos, com a exemple la  

imatge on apareix esta informació 

 

2.3 La pàgina web

Una pàgina web és un document o informació electrònica capaç de contindre text, so, vídeo, 

programes, enllaços, imatges, i moltes altres coses, adaptada per a la crida World Wide Web, i 

que pot ser accedida per mitjà d'un navegador. 

Per a accedir a una pàgina Web per a la seua consulta és necessari 

escriure la seua adreça correctament. En la dita adreça ha 

d'aparéixer: 

EL protocol que és http:// o https://, que són indicatius que 

són pàgines web. 

HTTPS és la forma més segura de navegar per Internet, ja que qualsevol dada que introduïm en el 

navegador viatjarà xifrat i per tant no podrà ser analitzat per al seu ús, tant amb fins comercials o de 

qualsevol tipus 

El nom del domini en què està allotjada la pàgina. 

El domini sol comptar de dos o més lletres, situades al final del nom que indiquen el 

país a què pertanyen o altres dominis principals.  

Països: .es Espanya, .de Alemanya, .ch Suiza, .fr França.  

Dominis principals: .edu llocs educatius, .net llocs de sistemes de xarxes,  

        .org llocs d'organitzacions , .com llocs comercials. 

La ruta d'accés a l'arxiu.  
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2.4 La adreça del teu ordinador 

Les computadores es connecten entre si per mitjà de les seues respectives direccions IP. No 

obstant això, als essers humans ens és més còmode utilitzar una altra notació més fàcil de 

recordar, com els noms de domini. 

Cada ordinador té una adreça, un número que l'identifica anomenat adreça IP (Internet 

Protocol), així que quan consultes alguna pàgina Web, eixa pàgina identifica el teu equip per 

mitjà de l'IP del teu ordinador. 

Esta adreça té quatre números separats per punts, cada un d'ells pot valdre entre 0 i 255. Per 

exemple esta IP  188.78.169.147.  

 

 3 NAVEGAR EN INTERNET 

3.1 Els navegadors

El sistema més utilitzat per a utilitzar Internet és el WWW (World 

Wide Web) i està format pel conjunt de pàgines web. Conté una 

gran quantitat d'informació i d'utilitats.  
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El programa que s'utilitza per a accedir a la web s'anomena navegador, d'ací la denominació 

de navegar per la xarxa. Els navegadors més utilitzats són Mozilla Firefox que és de 

programari lliure, Internet Explorer de Windows, Safari d'Apple i Google Chrome.  

3.2 La interfície d'un  navegador: FIREFOX 

Com a exemple d'esta pregunta, analitzarem la interfície de Firefox, un navegador lliure que a 

més s'està imposant a Internet Explorer. Al clicar la icona de Firefox, la interfície que veuràs 

és esta. A més del nom del navegador, trobaràs una barra on es posen les adreces de la pàgina 

web que busques i també veuràs un buscador, per a facilitar la teua tasca, com el de la imatge 

que és Google. 

 

3.3 Els buscadors 

Quan ja t'has connectat a Internet, el més immediat per a trobar la informació que necessites 

és utilitzar un buscador. Els més usuals són Google, Bing, Yahoo, Ask, etc. 

En els buscadors s'introduïx la paraula o paraules que definixen la teua busca i ells en la xarxa 

www comparen i troben documents que contenen les dites paraules. 
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 4 APLICACIONS D'INTERNET EN L'AULA 

Internet és una ferramenta molt útil per a elaborar i desenrotllar els teus treballs escolars. És 

com si tingueres a casa una gran biblioteca on trobes qualsevol classe d'informació escrita i 

visual. Per això pots buscar informació i imatges, guardar-les en el teu equip, treballar sobre 

elles, imprimir-les... 

4.1 Busques 

Hi ha dos formes de buscar informació, imatges, notícies, etc. 

1. Coneixent l'adreça de la pàgina Web que et proporciona el teu professor. 

Per a accedir a una pàgina Web coneguda, escriu l'adreça de la pàgina Web 

que vols i després actives "anar a" o bé polses "Intro".    

2. L'altra forma és a partir de paraules clau  amb les que pots trobar  una gran quantitat 

d'informació del tema en què estigues interessat. Per a això en el buscador, que és un 

programa, escrius les paraules clau i busca  en arxius i documents que les tinguen marcades.  

 

4.2 El correu electrònic: E-mail 

El correu electrònic (e-mail) és una de les aplicacions que ens oferix 

Internet i funciona com un correu normal. El paper per a escriure 

correspon amb la zona d'edició de la  pantalla i l'adreça que escriuries 

en el sobre és el  correu electrònic del destinatari. 

En el correu electrònic pots adjuntar documents de text, imatges 

digitals, adreces de vídeos, arxius de so. De la mateixa manera, el 

correu electrònic que reps també pots rebre el mateix tipus d'arxius. 

Un gran avantatge en l'emissió de correu electrònic és que els dos ordinadors no han d'estar 

connectats al mateix temps. Envies el correu al destinatari, però en realitat és el servidor que 

fa de pont qui ho guarda. 

Les adreces de correu electrònic s'identifiquen perquè tenen l'estructura 

nom@servidor.extensió Així per exemple els  servidors poden ser: telefònica, terra, gmail, 

hotmail, outlook,  i les extensions: com, net, és, org.  
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4.3 El Xat i videoconferència 

Les conversacions escrites en temps real s'anomenen “xat” i se sol 

realitzar entre diversos usuaris que estiguen connectats al mateix 

temps. 

L'acció de participar en un xat s'anomena xatear, i es pot fer amb els 

teus amics o amb persones desconegudes amb les quals vols parlar 

sobre un tema concret. 

Quan estigues en el xat, pots llegir els missatges que envien altres persones i escriure el teu a 

tots aquells connectats al canal. Hi ha molts llocs on xatear i cada vegada més els propis 

correus electrònics tenen l'opció de xatear.  

 

La videoconferència és un dels serveis més 

recents d Internet. La millora en les línies de 

comunicació, en els servidors i els avanços 

tecnològics en general han permès que la 

comunicació visual a distància per Internet siga 

una realitat. La videoconferència és un sistema de 



 
Tecnologies 1r ESO 

 

TECNOLOGIES DE LA COMU ICACIÓ. INTERNET                                                                                                                               124 

comunicació en temps real que incorpora imatge i so. La videoconferència permet a més la 

transmissió de fitxers, compartir programes i interactuar amb altres usuaris sobre aquests 

programes. 

4.4 Fòrums 

Una forma de comunicar-se en Internet és participar en un 

fòrum.  

Els fòrums són llocs Web tancats de tal manera que només els 

usuaris poden veure eixos missatges. En Internet pots trobar 

molts llocs per a fòrums molts monotemàtics. 

4.5 Les Xarxes Socials 

Cada vegada està més estés l'ús de les xarxes socials on es registren els amics i es 

comuniquen, xatejen, s'intercanvien fotos, cançons, vídeos etc.  

Hi ha moltíssimes xarxes socials, però les més utilitzades són Tuenti, Facebook, Twiter, 

MySpaces, hi5, però has de tindre en quanta que són per a majors de 14 anys.  
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 5 ACTIVITATS 

 
1. Entra en Internet utilitzant el navegador Firefox i busca informació sobre  “buscadors” 

escrivint eixa paraula en l'espai del buscador que aparega. 

2. Busca en Firefox mesuradors de velocitat d'Internet. 

3. Entra en les pàgines del llibre de text del Museu Naval utilitzant un buscador. A 

continuació localitza l'horari del museu. 

4. Troba informació sobre un científic en Internet introduint en el buscador el nom del 

científic. Noms: Copèrnic, Leonardo da Vinci, Mendel, Pasteur, Boyle, Newton, Volta, 

Marie Curie, Otto, Einstein, Marconi, Juan de la Cerva.  

5. Amb la informació que has trobat abans, fes un xicotet treball d'una pàgina en què hi haja 

alguna cosa de text sobre la vida del científic que has triat així com una imatge del mateix. 

6. Crea un correu electrònic d'un buscador que conegues. 

7. Entra en un periòdic digital i copia una notícia relacionada amb educació. Crea un arxiu i 

apega-la allí. 

8. Obri una pàgina de la Reial Acadèmia Espanyola, l'adreça de la qual és http://www.rae.es/ 

i busca el significat de les paraules següents: tecnologia, Internet, projecte, innovació. 

9. Busca qui va inventar o en que moment es va utilitzar per primera vegada:  

 a) La taula        b) El parxís 

10. Busca quin equip de futbol va guanyar la lliga espanyola 1970-71, qui va guanyar la Copa 

l'any 1940 i qui va ser el porter menys golejat en la lliga 1972-73. 


