
COMPETÈNCIES DIGITALS I

TREU PROFIT A INTERNET: CONEIXEMENTS PRÀCTICS



QUÈ CAL 
CONÈIXER PER 
MOURE’S A LA  

XARXA? 

● Com funcionen els dispositius 
electrònics i la connexió wifi 

● Aprofitar les plataformes i 
serveis digitals gratuits

● Presència a xarxes socials i 
espais virtuals

● Ciberseguretat bàsica per les 
nostres gestions electròniques



6 OCTUBRE

Presentació: Dispositius, 
connexions, navegadors, 
cercadors…

13 
OCTUBRE

Què necessites fer? Consultes  
mèdiques, demanar cita prèvia, 
crear alertes, fer gestions a 
l’administració electrònica, 
cercar notícies…

20 
OCTUBRE

Xarxes socials: treure més 
profit de les nostres 
comunicacions digitals: 
videoxats, videos, grups, 
networking

27 
OCTUBRE

Protegeix-te a la xarxa: dades 
personals, protecció de dades, 
gestions bancàries, compres a 
Internet, contrassenyes, etc…

Exercicis pràctics. Recursos per 
guardar informació, programes 
gratuïts d’edició, plataformes, 
arxius, emmagatzematge…

CALENDARI LECTIU

3 
NOVEMBRE



INTERNET A CASA:

● ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line), és un tipus de tecnología 
de línia d’abonament digital DSL, que proporcionen accés a Internet 
per la transmissió de dades digitals mitlançant l’entrelaçament  de fils 
de coure convencionals de la xarxa telefónica

● Fibra Òptica: Funciona amb  filaments de vidre, alguns cops pot ser de 
plàstic. Envia la informació a través mitjançant feixos de llum al seu 
interior; això  permet que sigui 20 cops més ràpida que la tecnologia 
per cable de coure (ADSL).

● IP: Significa “Internet Protocol” i és una etiqueta numèrica única que 
identifica al nostre ordinador. També permet geolocalitzar un 
ordinador. Saber IP

● Ruter: Un enrutador  (router) és un dispositiu amb connexió WiF que 
permet connectar a Internet els nostres dispositius conformant una 
xarxa d’àrea local (LAN)

QUATRE NOCIONS BÀSIQUES

PRÀCTICA: Identifica el tipus de 
connexió que tens a casa i la IP del 

teu ordinador

https://www.cual-es-mi-ip.net/


CONEIX EL TEU 
DISPOSITIU

ELECTRÒNIC

Ordinador sobretaula / portàtil

Smartphone

Tauleta

E-reader 

IoT (Internet de les coses) 



CONEIX ELS 
TEUS 

PERIFÈRICS

Ratolí

Impresora i escàner

Altaveus

Memòria externa i extraible

Micròfons

Monitor  

 



PRÀCTICA: 
Localitza al teu smartphone i/o 
al teu PC les dades bàsiques 
(memòria, model, marca) i 
consulta les configuracions



CONEIX ELS 
DIFERENTS 

TIPUS D’ARXIUS



ARXIUS I CERCADOR D’ARXIUS:
CLASSIFICA, GUARDA I ORDENA

L’explorador d’arxius al PC
● Carpetes
● Subcarpetes
● Arxius
● Tipus de documents
● Barra del cercador d’arxius



PRÀCTICA: 
Crea una carpeta i posa un nom
Descarrega un arxiu d’imatge, un 
de text i un pdf
Guarda a la carpeta i comprimeix 
en format .zip



CERCA INFORMACIÓ PER INTERNET:

Un navegador és un 
programa instal·lat en un 
ordinador, mòbil o dispositiu 
electrònic amb accès a 
Internet, que permet moure’s 
per la xarxa. Habitualment 
també permet enviar i rebre 
correus electrónics.
Un cercador o motor és un 
programa, però no cal 
instalar-lo doncs pot estar 
dins una pàgina web o al 
navegador. 

NAVEGADORS I CERCADORS



CERCA INFORMACIÓ PER INTERNET:
BARRA DEL CERCADOR I RESULTATS

La barra del navegador dona dos opcions: cerca de veu i cerca escrita. També es 
poden cercar imatges, per paraula o pujant una imatge i buscant resultats similars. 

A sota hi ha la barra del cercador, amb diferents opcions per filtrar resultats en 
funció de les nostres necessitats.



PRÀCTICA: 

Busca una paraula amb 2 ó 3 
diferents cercadors i compara els 
resultats. 
Fes una cerca de veu per imatges o 
vídeo



ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA:
IDENTITAT ELECTRÒNICA I PRIMERS PASOS

Sistema Cl@ve

● AEAT
● Seguretat Social
● Registre Civil 
● Registre 

Mercantil
● SOC
● Ajuts i 

prestacions

https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html


CITA PRÈVIA I CONSULTES:
Fer gestions senzilles per Internet 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
https://identitats-dr.aoc.cat/o/oauth2/auth?lang=ca&approval_prompt=auto&access_type=online&response_type=code&client_id=tramits.ajbcn_2.cat&redirect_uri=https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/valid/auth/2/&scope=autenticacio_usuari&state=cmVkaXJlY3RVcmw9aHR0cHM6Ly9tYy5hanVudGFtZW50LmJjbi9zZXJ2aWNlcy9ydG5yZWdpc3RyZS9BUFBTL3J0bnRyYW1pdGxvZ2luL1Bvc3RMb2dpbi5kbyZpPWNhdCZhdXRoZW50aWNhdGlvblR5cGVDaG9vc2VuPTImaWQ9QzAxJnZlcnNpb249MS4wJnN0YXRlPVo0eDRNdg%3D%3D


PRÀCTICA: 

1- Dona’t d’alta a un servei electrònic 
que necessitis (IdCat mòbil, la Meva 
Salut, Cl@ve PIN 1…)
2- Fes una gestió electrónica senzilla: 
demana cita prèvia o consulta un 
tràmit



CONEIX ELS 
TEUS DRETS

Les teves dades personals són 
una informació valuosa

Agència espanyola de Protecció de 
dades

LOPD, Llei Orgànica 3/2018 de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades 

RGPD, Reglament General de 
Protecció de Dades

Autoritat Catalana de Protecció de 
dades 

https://www.aepd.es/
https://www.aepd.es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici


Els teus drets 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

● Dret d'accés
● Dret de rectificació
● Dret d'oposició
● Dret de supressió ("l'oblit")
● Dret a la limitació del tractament
● Dret a la portabilitat
● Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades
● Dret d'informació
● Drets Schengen



ANTIVIRUS I TALLAFOCS
DOS EINES PER PROTEGIR-NOS

La majoria d’atacs van dirigits al sistema operatiu del nostre dispositiu, per tant cal tenir 
instal.lat un per combatre o minimitzar l’efecte d’aquests atacs. 

Antivirus PC 

● Windows Defender 
(bàsic i intal.lat per 
defecte)

● Avast
● Kapersky
● Norton
● Panda…

Tallafocs (firewall)
És un sistema de seguretat (hardware o 
software) previ a l’aparició dels antivirus. 
Treballa a nivell individual, no de xarxa. 

● Norton
● Tinywall
● Netdefender…

Antivirus Android 

● Norton
● McCafee
● Avira Antivirus
● Bitdefender
● TotalAv

https://www.avast.com/es-es/index#pc
https://www.kaspersky.es/downloads


PRÀCTICA: 

1. Hi ha algún antivirus instal.lat a l’ordinador? Quin és? 
2. Si hi ha un antivirus, inicia un scaneig dels arxius per 

detectar si hi ha malware o arxius que ralentitzen el 
funcionament



CONEIX LES 
XARXES 
SOCIALS

Facebook

TikTok

LinkdIn

Instagram 

Youtube



CONFIGURAR PRIVACITAT A XARXES 
SOCIALS

http://www.youtube.com/watch?v=_Wl0XWJ9Geo


.

GRÀCIES!!

formacionescomunicacion@gmail.com

Laura Calonge

mailto:formacionescomunicacion@gmail.com

