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Instalar i Configuarar Avast Antivirus Free 

 
Les raons per les quals aconsellem la instal·lació d'Avast Antivirus Free són 
les següents: 
 
1.- No consumeix massa recursos. 
2.- És gratuït. 
3.- Proporciona un nivell de protecció més que acceptable. 
4.- És bastant configurable en funció de la necessitats de cada usuari 
5.- Permet el bloqueig d'URL ( en particular Facebook ) 
6.- Registrant el producte disposem d'un any de protecció 
 

 
 
Per Instal·lar el programa escrivim en el cercador ( Google, Yahoo… ) les 
paraules Avast Free 
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Seguidament, una vegada accedim a la pàgina web del programa, ens 
descarreguem la versió Free, executem l'arxiu d'instal·lació i seguim les 
instruccions que apareixen en la pantalla. 
 
Per poder gaudir de la protecció que ens ofereix aquest programa durant un 
any, hem de registrar-nos. Únicament ens demanen el nom i un compte de 
correu electrònic 
 
Una vegada instal·lat i actualitzat, podrem configurar l'antivirus al nostre 
gust. No obstant això, per evitar que algú pugui desactivar l'antivirus o 
modificar la nostra configuració, resulta convenient protegir el programa 
mitjançant una contrasenya ( que serà només coneguda per nosaltres ). 
 

 
 
 
Per protegir l'antivirus amb contrasenya hem d'executar el programa, clicar 
en opcions, després en contrasenya, seleccionar la casella protegir Avast 
mitjançant contrasenya, i com a últim pas escrivim la contrasenya dues 
vegades i cliquem acceptar. 
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Finalment si volem bloquejar determinades webs, no aptes per als nostres 
fills, hem de realitzar els passos següents: 
 
1.- Executem l'antivirus 0Avast 
2.- Cliquem en Protecció addicional 
3.- Fem clic en Bloqueig URL 
4.- Seleccionem la casella Activar bloqueig de lloc 
5.- Escrivim o peguem la URL de la web que volem bloquejar 
 

 
 
 
 
En particular si volem bloquejar Facebook escriurem aquesta paraula entre 
diversos asteriscos (*), d'aquesta forma qualsevol adreça web que contingui 
la paraula Facebook serà bloquejada de forma automàtica. 
 

Hem de pensar que els menors de 14 anys no poden disposar d'un 

compte de Facebook. 

   
   


