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 Administrar comptes d'usuari en Windows 7  

És convenient crear un compte d'usuari per a cada persona que utilitza un 
mateix ordinador.  

Bàsicament existeixen dos tipus de comptes d'usuaris: usuaris normals 
(disposen de privilegis o permisos reduïts) i administradors que disposen 
d'un control total sobre el sistema operatiu o sistema informàtic. 

Per evitar problemes és convenient seguir les normes següents: 

 1.- Únicament els pares podran accedir com a           
      Administradors. 
2.- Els comptes d’usuari amb privilegis d'administrador     
     hauran d'estar  protegits mitjançant contrasenyes  
     segures, conegudes exclusivament  pels pares.  
3.- Per cada fill crearem un compte d'usuari normal  
     que també haurà d'estar protegit mitjançant una  
     contrasenya, que els fills hauran de  conèixer però  
     no canviar.                                      

                                                   

Hi ha dues formes per crear o administrar un compte d'usuari. En els dos 
casos cliquem en el botó de inicio”  i anem a “Panel de control”. 

 

Seleccionem “herramientas administrativas” o “cuentas de usuario”. 

En el nostre cas, clicarem en “herramientas administrativas” 
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Doble clic en “Administración de equipos” i després fem el mateix en 
“Usuarios y grupos locales”   
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Si volem saber quins usuaris tenim en el nostre ordinador farem doble clic 
en “usuarios”. 

 

Ens apareixerà la pantalla següent on podem observar que tenim dos 
comptes integrats que el sistema operatiu s'ha encarregat de crear que són 
el compte d'Administrador i la de Invitado. És convenient protegir 
aquests comptes d'usuari mitjançant contrasenyes (sense fer cas als 
missatges d'advertiment que apareguin en pantalla). També podem 
comprovar que tenim quatre comptes més (Joan, Leo, Olaya i Usuari). 
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Els comptes d'usuari Olaya i Joan estan associats a menors (els nostres 
fills). Per evitar problemes protegirem tots els comptes d'usuaris mitjançant 
contrasenyes i únicament permetrem que els nostres fills puguin accedir als 
comptes que hem creat per a ells, amb la seva respectiva contrasenya que 
ells podran conèixer però no canviar. 

Per comprovar quin tipus de compte és Olaya (Usuari normal o 
Administrador) farem clic amb el botó dret sobre el compte Olaya i clicarem 
en propietats. Ens apareixerà la pantalla següent: 

 

Desmarcarem la casella “ El usuari debe cambiar la contraseña…” i 
marcarem “La contraseña nunca expira” i “El usuario no puede 

cambiar la contraseña”  

Si cliquem en “Miembro de” ens apareixerà que pertany al grup 
“Administradores” (la qual cosa no volem). Per aquesta raó clicarem una 
vegada sobre “Administradores” i clicarem sobre el botó “Quitar” 
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A continuació, convertirem el compte Olaya en un compte d'usuari normal. 
Per a això cliquem en el botó “Agregar” i ens apareixerà la pantalla 
següent: 
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 Si cliquem en el botó “Opciones avanzadas” i després en “Buscar”, ens 
apareixerà la pantalla següent on seleccionarem el grup “Usuarios” (que 
no disposa de privilegis d'Administrador). 

 

   

 

Finalment,  clicarem en “Aceptar” en aquesta pantalla i en les anteriors 
per guardar els canvis. Recordeu que aquest mateix procés s'ha de 

repetir per a cada compte d'usuari dels nostres fills. 
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Si el que volem és crear un nou compte d’usuari, clicarem en Inicio    

Panel de control   Herramientas administrativas   Administración de 

equipos   Usuarios y grupos locales. 

 

Farem clic amb el botó dret, seleccionarem “Usuario nuevo” i ens 
apareixerà aquesta finestra que configurarem d’aquesta manera: 

   

Cliquem en “Crear” i en “Aceptar” en totes les finestres anteriors. 
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Tot el que hem explicat anteriorment es pot configurar si cliquem en: Inicio    
Panel de control      Cuentas de usuario 

 

 

Apareixerà aquesta pantalla, on es pot comprovar que es tracta del compte 
Professor que disposa de privilegis d'Administrador i que està protegit 
amb contrasenya. 
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Si cliquem en “Administar otra cuenta” se'ns mostrarà una pantalla amb 
la informació de tots els comptes d'usuaris disponibles. 

 

Podem seleccionar el compte “Joan” i en aquesta pantalla, podrem 
realitzar els canvis en la configuració d'aquest compte d'usuari que 
apareixen en el requadre de color vermell. 

 

 

 


