
Configurem els 
Ordinadors

Projectes

INS J.M. Zafra



Usuaris necessaris

• ALUMNE amb contrasenya i drets d'administrador, 
es farà servir pels treballs privats

• INVITADO sense contrasenya i sense drets 
d'administrador, es farà servir per les feines 
escolars realitzades a l'institut o a casa 

• En aquest compte INVITADO, No es podrà canviar el fons de pantalla ni tenir instal·lats cap 
mena de programa innecessari pel treball escolar.
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 Organització Disc Dur 1

• Els discos durs han d’estar dividits en dues 
unitats lògiques, habitualment C: i D:

• També ho podem trobar com C: i E:      

• El sistema operatiu i els programes estaran 
instal·lats en la unitat C: i les dades en la D: 
(E:) 

Aquesta divisió va bé per defensar-se dels virus, acostumen a infectar només la C: i les nostres dades estaran 
protegides en cas de formatar la C: per eliminar virus.
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 Organització Disc Dur 2

Crearem una estructura en la unitat D: (E:)  com 
la següent:
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Organització Disc Dur 3

• Un pas més avançat serà traslladar la carpeta “Mis 
Documentos” a la boca D:

• I un altre pas superior serà instal·lar el Google 
Drive a la unitat D: i l’estructura de carpetes dins.

• El més important: Sempre hem de tenir clar  on 
estan els arxius de treball.
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Nom del fitxers

• Cal fixar una norma per anomenar tots els treballs 
escolars:

• cognom_curs_Projecte_Activitat_NomActivitat.extensió

Exemples:

• Villegas_2B_Pro01_Act03_qüestionari.odt

• Bautista_2A_Pro04_Act01_graella.pdf
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Feines a fer 1

Cal conèixer sempre la contrasenya existent.

Posar/canviar contrasenya al compte ALUMNE: 

• CTRL+ALT+DEL  i seguir les indicacions (w 8)
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https://docs.google.com/presentation/d/1nXfXJbtkiIFUPk9abK95lyX0r02-KyTllKMLf7q6Vv0/edit?usp=sharing


Feines a fer 2

Activar compte INVITADO: 

• taulell de control\comptes d'usuari\gestionar un altre compte\activar 
INVITADO.  

• Cal saber la  contrasenya de l'administrador del compte ALUMNE.
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https://docs.google.com/presentation/d/1yY9cEtn7orbnNWQ0DFXscApTWwmocXIeUTzEmRXVwP4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yY9cEtn7orbnNWQ0DFXscApTWwmocXIeUTzEmRXVwP4/edit?usp=sharing


Feines a fer 3

Autoritzar INVITADO per treballar en la carpeta D:\Zafra_2nESO

• Anar al compte ALUMNE

• Situar-se a sobre de la carpeta Zafra_2nESO i clicar el botó dret del ratolí per a que 
aparegui el menú contextual 

• Seleccionar Propietats de la carpeta i la pestanya Seguretat amb l’opció Edita.

• Seleccionar “Afegeix” en els noms d’usuari o de grup.

• Escriure el nom Invitado i acceptar.

•  i aquí caldrà donar permisos per un control total a INVITADO per poder treballar en 
aquesta carpeta lliurement.
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Feines a fer 4

Cal conèixer sempre la contrasenya existent.

Canviar de compte d’usuari, entre ALUMNE i INVITADO: 

• CTRL+ALT+DEL  i agafar l’opció Canvia d’usuari
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Web, Moodle, Gmail

• Hem de poder accedir al correu Gmail, a l’entorn 
Moodle i a la web del centre

• Cal assegurar-se que tenim apuntades les 
contrasenyes en algun lloc segur i privat.

• S’han de tenir configurades en els tres entorns les 
opcions més habituals com imatge de perfil, 
llengua, signatura automàtica, …
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https://docs.google.com/presentation/d/1jCvXCjKsbvMql4iIy-kk49DPUwbIX7EuhxSefz65cVY/edit#slide=id.gf02976533_0_0


Libre Office

• Imprescindible tenir instal·lat el paquet ofimàtic  
LibreOffice, gratuït i de codi lliure per a Windows, 
Macintosh i Linux.

• Incorpora 6 programes:
• Writer.
• Calc.
• Impress.
• Draw.
• Base. 
• Math. 

• El podem baixar a https://ca.libreoffice.org/
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https://ca.libreoffice.org/


Google Drive

• Unitat per emmagatzemar informació en el núvol.

• Mateixa contrasenya que el Gmail.

• Treballarem també amb els programes que 
incorpora Google Drive.

• Podem sincronitzar aquesta unitat en el nostre 
ordinador.
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Programari General

Llista del programari que es recomana (tots són 
gratuïts)

Evitar programari no desitjat

Exemple de com desinstal·lar un programa en W8
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http://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/recursos-educat1x1-i-tics/normes-i-recomanacions/programari-recomanat/
https://docs.google.com/presentation/d/1ZnElcfz88-bYvBQd4ezGXJ7c2h5imgIJeG7lvywUwn4/edit#slide=id.g1213a59cd_00
https://docs.google.com/presentation/d/1TwgBosnNgzvf1NK9CHG7qVTyE9ZnA16dfpYAOqinFWY/edit#slide=id.gc838939e5_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/1TwgBosnNgzvf1NK9CHG7qVTyE9ZnA16dfpYAOqinFWY/edit#slide=id.gc838939e5_0_1

