


QUÈ ÉS UN LLIBRE DIGITAL? 



0 "Un llibre electrònic, o 
el sinònim 
complementari llibre 
digital, és un llibre 
editat en suport digital 
amb contingut de text, 
imatge o so que 
requereix mitjans 
informàtics per a ser 
reproduït. Actualment 
també es designa llibre 
electrònic a l'aparell que 
s'utilitza per a la seva 
lectura.  
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https://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs 

https://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs


FORMATS DE EBOOKS 



0 EPUB és un format de fitxer de llibre electrònic que utilitza 
l'extensió de fitxer “.epub”.  

0 El terme és un acrònim de l'expressió anglesa electronic 
publication (publicació electrònica) i sovint s'anomena 
ePub.  

0 EPUB és suportat per molts lectors de llibres electrònics i  

0 Un avantatge d'aquest format és que s'adapta 
automàticament al dispositiu de lectura. 
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0 Amb els iBooks, Apple aposta pel seu propi format de 
llibres electrònics.  

0 Els documents electrònics en format iBook es poden crear 
amb l’eina iBooks Author, la descàrrega gratuïta de la qual 
està disponible des de la Mac App Store i que també dóna 
l'opció de processar documents en PDF o ePUB.  
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0 AZW és un format de llibre electrònic desenvolupat per 
Amazon. Ho suporten tots els dispositius d’Amazon 
(Amazon Kindle), smartphones, tablets android, iPhones i 
iPads.  

0 Sota la mateixa extensió hi ha dues versions diferents del 
format: el KF7 i el KF8.  
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0 el format de document portàtil (PDF, Portable Document 
Format), d'Adobe, s'usa per a qualsevol document digital i també 
als llibres electrònics.  

0 Encara que el format té un gran abast, el format, més orientat a 
la versió impresa, no es pot representar de forma òptima en 
dispositius de lectura mòbils malgrat la funció de zoom. 

0 Tan sols funciona en els dispositius dissenyats per a DIN-A4. 
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LLEGIR LLIBRES DIGITALS 



CALIBRE 

0 Calibre és un gestor i organitzador de llibres electrònics lliure, 
que permet la conversió de nombrosos formats de fitxers per a 
llibres electrònics. 

0 El seu creador, Kovid Goyal, es va unir a l'equip de 
desenvolupadors de Calibre per tal de promoure la difusió de 
formats compatibles juntament amb nombrosos fabricants de 
lectors de llibres electrònics.  

0 És multiplataforma, a més de ser compatible amb els tres 
principals sistemes operatius: GNU/Linux, Mac OS X i Microsoft 
Windows. 



CA-LIBRE 

0 El nom fou triat per la dona de Kovid, Krittika. El terme 
"libre" a calibre s'hi afegí per a remarcar-ne la seva 
llibertat, indicant que calibre era lliure com a producte de 
codi obert, i modificable per qui ho desitgés.  

0 Avui dia calibre ja té una dotzena de desenvolupadors, 
provadors i reportadors d'errors.  

0 És usat en més de 200 països, ja que ofereix també la 
traducció a una dotzena d'idiomes gràcies a la feina de 
voluntaris. calibre ha esdevingut una eina comprensible 
per a l'edició de textos digitals, i per a gestió també de 
biblioteques digitals. 





BOOK READER 

0 Lector de llibres electrònics 
d'Android de codi obert 

0 Es basa en la versió antiga i de codi 
obert de l'aplicació FBReader.  

0 Book Reader és senzill i 
minimalista. 

0 Pots afegir punters a un llibre 
electrònic i compartir text amb 
altres aplicacions del teu dispositiu. 



eBIBLIO 

0 eBiblio Catalunya és un servei del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots 
els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes.  

0 Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents 
dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, 
tauletes o telèfons intel·ligents. 

0 Pot fer ús d’eBiblio qualsevol persona que disposi del carnet 
d’usuari de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya. Per obtenir el carnet, el pots demanar directament a 
qualsevol biblioteca Directori de biblioteques públiques. 





https://www.youtube.com/watch?v=vnxaNJwHdZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=vnxaNJwHdZQ


DEL PAPER AL NÚVOL: APPS 
PER DIGITALITZAR TEXTOS 

ESCRITS A MÀ 



TEXT FAIRY 

0 Gratuït. Disponible en Android, aquesta aplicació escaneja 
textos i els converteix en documents editables en fins a 110 
idiomes gràcies a la tecnologia OCR (sigles en anglès de 
reconeixement òptic de caràcters).  

0 Només cal escollir la imatge o fer una foto per començar a 
editar i compartir a les xarxes socials, correu electrònic o 
fins i tot copiar-lo al porta-retalls per incorporar-lo a un 
altre arxiu, exportar-lo en PDF o ordenar-lo a Text Fairy 
que el llegeixi en veu alta.  

0 Funciona sense connexió. No reconeix escriptura a mà. 
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GOOGLE LENS 

0 Entre les seves múltiples funcions hi ha la d'escanejar i 
traduir en temps real qualsevol text escrit, ja sigui a mà o 
imprès, gràcies al programari de reconeixement visual.  

0 Alhora, permet copiar-lo al porta-retalls del dispositiu i 
enviar-lo a un PC on estigui instal·lat Google Chrome. 
També realitza cerques relacionades amb els textos i les 
imatges escanejades. 
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PROCESSADORS DE TEXTOS 



             LibreOffice 

0 LibreOffice està cosiderada la millor alternativa a Microsoft 
Office que podem trobar avui en dia.  

0 Writer és el processador de textos que ens ofereix 
LibreOffice per substituir Word. Aquesta suite és totalment 
gratuïta, de codi obert i compatible amb Windows, macOS i 
Linux. 
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WPS Office 

0 Un altre interessant processador de textos per substituir 
Word és WPS. Compta amb un processador de textos, un 
full de càlcul i una eina per crear diapositives. 

0 Es caracteritza per oferir una interfície moderna, força 
similar a la de Word, i una excel·lent compatibilitat amb 
tota mena de formats, fins i tot amb els propis formats de 
Word. 
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AbiWORD 

0 L'Abiword és un processador de textos que té un aspecte 
semblant al Microsoft Word però que és lliure i molt més lleuger. 

0 L’AbiWord ofereix un munt de funcions per al tractament de 
textos; inclou totes les opcions habituals de formatació de 
caràcters, alineament de paràgrafs, regles, tabulacions, etc.  

0 A més del format propi de l’AbiWord, el programa pot obrir els 
formats del Word, de text enriquit (RTF), HTML i de text senzill. 

0 La versió en català inclou un verificador ortogràfic en català, 
castellà, francès i anglès. 

0 Amb més de 20 anys de vida, segueix rebent actualitzacions. 
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Google Docs 

0 Documents de Google és, probablement, l'alternativa al núvol 
més completa.  

0 Té totes les funcions i eines que podem necessitar en un 
processador de textos, i és compatible amb els formats de Word. 

0 Et permet treballar en equip online 

0 El principal problema de Google Docs és que depenem al 100% 
d’Internet. En cas de no tenir connexió a Internet ni podrem fer 
servir el processador de textos ni accedir als nostres arxius. I 
encara que ho hàgim configurat per accedir-hi offline, això no 
sempre funciona. 
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iCloud Pages 

0 Pages és l'alternativa en línia a Word d'Apple que forma part de 
la suite d'iCloud. Aquest processador de textos està disponible 
per a macOS i iOS en forma d'aplicació normal, i per a tots els 
altres usuaris a través del web. 

 

0 Tots els que proven Pages coincideixen que és el processador de 
textos més senzill dutilitzar. Totes les opcions, funcions i eines 
estan perfectament distribuïdes i ordenades per poder trobar-
les de forma intuïtiva. A més, compta amb una gran varietat de 
plantilles que ens ajuden a estalviar temps a la nostra feina. 
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GUARDAR ELS TEUS ESCRITS AL 
NÚVOL 



Dropbox 

0 Amb Dropbox pots gestionar tots els teus fitxers de forma 
segura. Col·labor amb amics, familiars i companys de feina 
des de qualsevol dispositiu. 

0 Envia ràpidament qualsevol arxiu, ja sigui gran o petit, a 
qui vulguis, encara que aquesta persona no té un compte 
de Dropbox. 

0 Podeu seleccionar el pla Dropbox Basic si voleu provar les 
funcions bàsiques per sincronitzar i compartir de Dropbox 
de forma gratuïta, amb 2 GB d’espai d’emmagatzematge. 





Microsoft OneDrive 

0 Emmagatzema els teus arxius i fotos amb 
l'emmagatzematge al núvol gratis de OneDrive i accedeix-
hi des de qualsevol dispositiu, a qualsevol lloc. 

0 Si perds el dispositiu, no perdràs els teus fitxers i 
fotografies quan els hagis desat a OneDrive. 

0 Comença amb 5 GB d'emmagatzematge al núvol gratis de 
OneDrive 
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iCloud 

0 Els usuaris d'Apple també tenen l'oportunitat de 
sincronitzar la seva informació i aplicacions en qualsevol 
dels dispositius Apple, sense necessitat d'obrir comptes o 
descarregar documents cada vegada que canviïn un.  

0 iCloud ho fa automàticament i fins i tot us permet trobar el 
dispositiu si l‘heu perdut. 
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Google Drive 

0 Google Drive és el servei d'emmagatzematge de dades a 
internet que proveeix Google a la seva versió gratuïta i 
inclou una capacitat d'emmagatzematge 15 GB.  

 

0 Aquest servei funciona com un paquet de Windows Office 
o Open Office però on line, permet crear carpetes per 
emmagatzemar i pujar fitxers de qualsevol tipus. 

0 Per 20€/l’any pots tenir 100GB 
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CONVERTIR ELS TEUS TEXTOS 
EN EBOOKS 



To ePub 

0 Aquesta pàgina és senzilla d'utilitzar, només has de triar el 
format d'eBook al qual vols passar el PDF, per exemple 
ePub, i prémer el botó Subir o arrossegar l'arxiu sobre 
l'àrea marcada per la web perquè es pugi i es converteixi 
automàticament.  

0 Ara només cal prémer Descarregar. 
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online-convert.com 

0 No només et permet utilitzar fitxers locals, sinó que pots 
utilitzar documents que tinguis guardats a Dropbox o 
Google Drive.  

0 També teniu una quarta opció per escriure l'adreça web on 
està allotjat el document que voleu convertir.  
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Calibre 

0 A més de llegir et permet convertir a diversos formats 
d'eBook. 

0 Primer has de donar-li al botó d’Afegir llibre situat a dalt a 
la dreta per triar el fitxer PDF que vols convertir. A 
continuació selecciona’l i fes clic sobre la tercera icona de 
la barra superior, el de Convertir llibre. 

0 Apareixen moltes opcions per configurar la conversió, però 
el més important és seleccionar el format de sortida. 
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PLATAFORMES DE LLIBRES 
FULLEJABLES/INCRUSTABLES 



ISUU.COM 
0 Uneix-te a milions de creadors de contingut i transforma 

els teus PDF en llibres fullejables fàcils d’incrustar. 



https://www.youtube.com/watch?v=U8-LWyIUJWQ 
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SCRIBD 

0 Scribd és un lloc web per compartir documents que 
permet als usuaris publicar arxius de diversos formats i 
incrustar-los en una pàgina web. 

0 No cal una subscripció si voleu pujar documents, i molts 
documents compartits a Scribd poden llegir-se sense 
subscriure's. Tot i això, per accedir a l'àmplia biblioteca de 
Scribd amb bestsellers i audiollibres, haureu de contractar 
una subscripció. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lSs1hm8a8FY 
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CREAR UN BLOG/WEB 



0 Amb Wix podràs dissenyar una pàgina web d'una manera 
relativament ràpida i gratis, gràcies a les plantilles 
predissenyades i al sistema d'arrossegar i deixar anar. 

0 El pla gratuït no et dóna opció a domini propi 
(wixsite.com) i a més mostrarà publicitat de Wix a la teva 
web. 





WORDPRESS 

0 WordPress és codi obert, la qual cosa significa que els 
usuaris tenen accés al codi font. Per tant, els qui tenen 
coneixements de programació poden personalitzar el 
programari de la manera que vulguin. 

0 El 43% d'Internet està creat amb WordPress 

0 1GB d’emmagatzematge (versió gratis) 





COMPARTIR ELS TEUS ESCRITS 



0 “La plataforma del món social basada en narrativa més 
estimada al món”, es pot llegir a la descripció que apareix 
en aquesta pàgina web. 

 

0 El que la fa tan especial és que l'equip darrere aquesta 
plataforma es dedica a descobrir nous talents entre els 
escriptors i els connecta a companyies globals de 
multimèdia. 
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Inkspired 

0 Aquesta pàgina us donarà l'oportunitat de descobrir milers 
d'històries en línia. A les seves categories trobareu escrits que 
van des de novel·les i contes, fins a còmics i històries visuals. 

 

0 Amb Inkspired podreu crear i escriure ficció interactiva (fins i 
tot si teniu compte de PayPal, podeu acceptar donacions perquè 
els lectors us ajudin amb el vostre projecte), publicar les vostres 
històries creatives i llibres en qualsevol moment, interactuar i 
obtenir feedback directe de la vostra audiència, i protegir la 
vostra propietat intel·lectual. 
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Megustaescribir 

0 És una xarxa social literària  gratuïta de Penguin Random House 
Grup Editorial plataforma on els escriptors que ho desitgen 
poden pujar els seus textos i on els lectors tenen l'oportunitat de 
valorar-los. 

0 Les obres més valorades i comentades pels lectors són les que 
s'emporten tot l'èxit. En aquest cas, són llegides pels editors de 
Penguin Random House, i si en seleccionen alguna, l'obra és 
publicada en paper i en ebook sota el segell Caligrama. Cada 
trimestre s'obre un termini on pots pujar els teus escrits. 

0 També podeu autopublicar amb ells (en paper i en e-book) però 
aquests serveis són de pagament 
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