
 NOM WEB SERVEIX PER... PER SABER-NE MÉS 
 PROGRAMARI BÀSIC    

1.  Swiff Point Player http://www.globfx.com/products/swfpoint 

ShowRoom és un complement de 
PowerPoint que permet millorar 
les presentacions. Amb Showro-
om, es potden inserir fàcilment 
vídeos de Youtube, vídeos MP4, 
FLV vídeos i fitxers Flash 

 

2.  Flash Catcher http://www.justdosoft.com/flashCatcher  

3.  
Flash Media Cap-
ture 

http://www.metaproducts.com/mp/Flash_and_Media_Cap
ture.htm 
 

Ens permet descarregar  
qualsevol aplicació o  
animació flash de la web.  

4.  
Free PDF-to-
word-converter http://www.freepdfconvert.com  

Per convertir en tres senzills passos 
documents PDF a Word  

5.  
DoPDF - Conver-
tir a PDF 

http://www.dopdf.com 

Pots crear arxius PDF seleccio-
nant el comando "Imprimir" des de 
qualsevol aplicació. Amb només 
un click pots convertir els teus 
documents Excel, Word, Power-
Point o els teus correus i llocs 
favorits en arxius PDF. 

http://www.devjoker.com/contenidos/Arti
culos/311/DoPDF-Crea-archivos-PDF-
facilmente.aspx  

6.  
Free PowerPoint 
Video Converter 
 

http://e-m-free-powerpoint-video-converter.softonic.com/  

Free PowerPoint Video Converter 
crea vídeos en format AVI, MPG i 
WMV a partir d'un arxiu Power-
Point de forma ràpida i senzilla. 
Aquesta eina és ideal per a pujar 
les teves presentacions a una 
pàgina web o per a enviar-les a 
coneguts o companys de treball 
sense que ells puguin alterar el 
contingut i puguin veure-ho des 
d'un programa de vídeo o un re-
productor portàtil. 

 



 NOM WEB SERVEIX PER... PER SABER-NE MÉS 

7.  ATubeCatcher http://atube-catcher.dsnetwb.com 
Permet descarregar vídeos de 
pàgines web i convertir-los en 
altres formats. 

http://stacgarraf.wikispaces.com/file/vie
w/Videos_a_la_xarxa.pdf 
 
http://vagonettas.blogspot.com/2008/02/
atube-catcher-tutorial-descargar-y.html 

8.  keepvid 
http://keepvid.com/ 
 
 

Per descarregar videos,del youtu-
be. Et fa un arxiu flash 

 

9.  DropBox http://www.dropbox.com 
http://www.alejandrox.com/2008/12/dro
pbox-servicio-de-almacenamiento-
online-para-sincronizar-archivos/  

10.  Fiabee http://www.fiabee.com/es/  
11.  SugarSync http://www.sugarsync.com 

Emmagatzema, sincronitza i com-
parteix els teus fitxers online. ...o 
copiant-los a la carpeta  

 

12.  Steekr http://www.steekr.com 

Web que serveix de disc dur virtu-
al online i en el seu compte gratuït 
et deixa emmagatzemar fins 1 Gb 
d'arxius de tot tipus 

 

13.  
K-Lite Codec 
Pack 

http://www.codecguide.com 

Col·lecció de codecs i filtres ne-
cessaris per a codificar y descodi-
ficar (reproducir) audio y formats 
de vídeo. 

http://www.bloginformatico.com/k-lite-
magnifico-paquete-de-codecs-para-
audio-y-video.php  

14.  VirtualBox http://www.virtualbox.org 

És un programa que crea un ordi-
nador virtual dins del teu sistema 
on instal·lar qualsevol sistema 
operatiu. 

http://www.bloginformatico.com/virtualb
ox-sistema-operativo-independiente-
dentro-de-tu-pc.php  

15.  VMWare http://www.vmware.com Software virtual  

16.  VirtualPC 
http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displa
ylang=es 

Virtual PC permet utilitzar dife-
rents sistemes en un únic PC d'u-
na forma sorprenentment senzilla i 
flexible, en què canviar de sistema 
operatiu és tan fàcil com passar 
d'una aplicació a una altra. Entre 
els sistemes operatius preconfigu-
rats es troben Windows 98, NT, 
2000, 2003, XP, Vista i OS / 2. 
 

 



 NOM WEB SERVEIX PER... PER SABER-NE MÉS 

17.  UltraVNC http://www.uvnc.com 

És una forma ràpida, i fàcil d'im-
plementar, de connectar-te a un 
PC remot amb Windows. Sigui en 
xarxa local o a través d'Internet, el 
programa et permetrà controlar el 
ratolí i teclat del PC remot, i mani-
pular-lo com si fossis davant. 

 

18.  
AVG - Antivirus 
gratuït 

http://www.avgantivirus.com Potent programa Anti-virus.  

19.  
Izarc - Compres-
sor / descompre-
sor 

http://www.izarc.org 

És un programa que permet reduir 
(comprimir) la mida d'un arxiu, per 
exemple per poder enviar-ho per 
correu electrònic. 

http://www.vinagreasesino.com/articulo
s/los-compresores-descompresores-
que-son-para-que-sirve-y-que-
compresor-de-archivos-elegir.php  

20.  Skype http://www.skype.com/intl/es 

És una utilitat per parlar a través 
del PC amb els teus coneguts que 
promet una major qualitat de so 
que la resta de programes d'a-
quest tipus. 

http://www.skype.com/intl/es/getconnect
ed/  

21.  Oovoo http://www.oovoo.com 
El Chat per a Windows: videocon-
ferència multiusuària i 
videomissatges. 

http://www.promocionweb20.com/2008/
02/22/video-conferencia-%E2%80%93-
mas-ejemplos-de-como-usar-
oovoocom/  

22.  Windows Live http://home.live.com 
Conjunt de serveis i productes de 
Microsoft. 

http://www.wikilearning.com/articulo/win
dows_live-que_es_windows_life/21399-
1  

23.  OpenOffice http://es.openoffice.org 

Inclou eines com a processador 
de texts, full de càlcul, presentaci-
ons, eines per al dibuix vectorial i 
base de dades.. 

http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.o
rg#Aplicaciones_incluidas  

24.  Quicktime http://www.apple.com/quicktime  
25.  RealAudio http://www.real.com 

Reproductor multimèdia. 
Reprodueix arxius d’àudio i vídeo.  

26.  
Flash / Shockwa-
ve, Adobe Air i 
Adobe Reader 

http://www.adobe.com/es 
Lector oficial de fitxers PDF. Web, 
multimèdia. 

http://www.taringa.net/posts/downloads/
4489132/Adobe:-Reader,-Flash-Player,-
Air,-Shockwave-Player-y-Java.html  
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27.  
Java Se Runtime 
Plataform 

http://java.sun.com/javase/downloads/?intcmp=1281 
Permet desenvolupar i desplegar 
aplicacions Java. 

 

28.  JClic http://clic.xtec.cat 

És un entorn per a la creació, 
realització i avaluació d'activitats 
educatives multimèdia, desenvo-
lupat a la plataforma Java. 

http://clic.xtec.cat/ca/jclic/curs.htm  

29.  
Microsoft Produ-
cer 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/technol
ogies/producer.mspx 
 

Capturar, sincronitzar i publicar 
vídeo, àudio, diapositives i imat-
ges per crear presentacions enri-
quides, visibles, des d'un navega-
dor d'Internet. 

 

30.  
Microsoft Photo 
Story 3 

http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotogr
aphy/PhotoStory/default.mspx 
 

És possible desenvolupar emoti-
ves presentacions fotogràfiques 
amb una barreja d'imatges, músi-
ca i narració de veu. 

 

31.  HotPotatoes http://hotpot.uvic.ca 

Conjunt de sis eines per crear 
activitats interactives basades en 
pàgines webs. Exercicis d'elecció 
múltiple, d'omplir buits, d'apare-
llament o ordenació i de recons-
trucció de frases o paràgrafs 

http://club.telepolis.com/anaclavero/Pag
inas/Hotpotaotes.htm  

32.  WebArdora http://webardora.net 

És una aplicació que permet crear 
les seves pròpies activitats, en 
format html, per als seus alumnes 
i alumnes d'una manera molt sen-
zilla. 

http://www.antoniosacco.com.ar/docu/a
ctividades_ardora_nee.pdf  

33.  Crayon http://www.crayonphysics.com 
Trencaclosques creatius: tu dibui-
xes la solució 

 

34.  
Jigsawplanet 
 

http://www.jigsawplanet.com/ 

Sencilla aplicació que a partir d'u-
na imatge es genera un puzzle, 
podem optar pel nombre i forma 
de les peces... 

 

35.  GoogleEarth http://earth.google.com/intl/es 
Et permet volar a qualsevol lloc de 
la Terra i veure imatges de sa-
tèl·lit, mapes, relleu .. 

http://stacgarraf.wikispaces.com/file/vie
w/Mapes_a_la_xarxa.pdf  
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36.  Virtual Earth http://microsoft-virtual-earth-3d.uptodown.com/ 

Extensió per a Internet Explorer 
que et permetrà gaudir d'impressi-
onants vistes tridimensionals de 
les principals ciutats dels Estats 
Units. 

 

37.  
Bubbl 
 

http://bubbl.us/  
 

Ens permet fer mapes conceptu-
als i esquemes que després po-
drem publicar ens els nostres 
espais web com blocs o moodle. 

 

38.  CMapTools http://cmap.ihmc.us 

És una eina per confeccionar es-
quemes conceptuals. L'objectiu 
del programa consisteix a presen-
tar gràficament conceptes teòrics. 

 

39.  Scratch http://scratch.mit.edu 

Es tracta d'un editor per progra-
mar animacions, jocs, tot això 
utilitzant pistes de música i dibui-
xos propis. 

http://www.eduteka.org/modulos.php?c
atx=9&idSubX=279&ida=935&art=1  

40.  Lego Designer http://ldd.lego.com/ Joc Lego en versió virtual.  

41.  
Smart Notebook 
Student Edition 

http://www2.smarttech.com/st/en- 
US/Support/SMARTNBSE 

http://www.catalogored.cl/recursos-
educativos-digitales/smart-notebook-
student-
edition.html?subsector_basica=62  

42.  
Smart NoteBook 
10 

http://www2.smarttech.com/st/en- 
US/Support/Downloads/SBS 

És un dispositiu personalitzat d'ar-
xivament de dades, semblant a un 
quadern portàtil 

 

43.  Stellarium http://www.stellarium.org/es 

Programa planetari, és capaç de 
mostrar un cel realista en 3D, tal 
com s'aprecia a simple vista, amb 
binoculars o telescopi. 

http://www.librosdeluz.net/guia-de-
usuario-de-stellarium-libro-gratis/  

44.  
Worldwide Teles-
cope 

http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx Per observació astronòmica  

45.  Audacity  http://audacity.sourceforge.net Per gravar i editar so 

http://www.xtec.cat/crp-
garraf/webtastetstic/GuiaAudacity.pdf 
 
http://www.jesusda.com/docs/ebooks/e
book_tutorial-edicion-de-sonido-con-
audacity.pdf  
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46.  Jing http://www.jingproject.com 

Captures de pantalla amb funci-
ons d'edició (afegir text, usar reto-
ladors i fletxes, etc.) i screencast, 
és a dir que selecciones una zona 
de la teva pantalla i Jing gravarà 
tot com arxiu de vídeo. 

 

 ADRECES I RECURSOS DE REBOST  
47.  Imatges http://www.gifsnow.com   
48.  

Vídeos http://www.youtube.com  
http://stacgarraf.wikispaces.com/file/vie
w/Videos_a_la_xarxa.pdf 

49.  Animacions http://www.consumer.es/infografias   
50.  Sons http://bancoimagenes.cnice.mec.es   

51.  Tipus de lletres http://www.dafont.com 
Qualsevol tipus de lletra que us 
pugueu imaginar la trobareu en 
aquesta web 

 

52.  Imatges http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/flash.htm   
53.  El País Gráficos http://www.elpais.com/graficos/   
54.  El Mundo Gráfi-

cos 
http://www.elmundo.es/graficos/multimedia/index.html   

55.  El Mundo  Espe-
ciales 

http://www.elmundo.es/especiales/index.html   

56.  Framakey http://framakey.org/En/Index   
57.  PortableApps http://portableapps.com   
58.  Softcatala http://www.softcatala.org   

59.  Softonic http://www.softonic.com 
Web per descarregar programes 
gratuïts. 

 

60.  Box of Tricks http://www.boxoftricks.net/?page_id=29   
61.  

Makeuseof http://www.makeuseof.com/dir 
Blog en anglès sobre software i 
serveis web. 

http://www.proyectoautodidacta.com/20
09/10/17/las-guas-de-makeuseof/  

62.  
Google Image 
Swirl http://image-swirl.googlelabs.com 

Del laboratori de Google ens arri-
ba una nova eina. 
"Swirl" vol dir "remolí" en anglès. 
És un cercador d'imatges que 
organitza els resultats en diagra-
mes de conjunts que es relacio-
nen entre ells. 
 

 



 NOM WEB SERVEIX PER... PER SABER-NE MÉS 
 EINES I RECURSOS OFIMÀTICS 
63.  Isuu http://issuu.com/   
64.  Calaméo http://es.calameo.com/   
65.  Scribd http://www.scribd.com/  

Revistes virtuals. D’un document 
de text ens fa un catàleg, àlbum... 

 

66.  Wordle http://www.wordle.net 

Eina que permet inserir un text i 
utilitzant totes les paraules et fa un 
muntatge com un mapa en que es 
destaquen els termes que més 
surten. 

 

67.  Approbo http://approbo.citilab.eu/ 
Compara qualsevol arxiu amb els 
continguts d’Internet per  detectar 
si ha estat copiat 

http://www.eitb.com/videos/detalle/1497
38/aprobbo-nuevo-enemigo-
estudiantes-perezosos/  

68.  Gmail http://gmail.com Compte de correu 
http://www.calameo.com/read/0002162
98250a9942d8c9  

69.  Jump2Mail  http://www.jump2mail.com/es/index.php Accés universal a correu  

70.  Jigsawplanet http://www.jigsawplanet.com/ 

Sencilla aplicació que a partir d'u-
na imatge es genera un puzzle, 
podem optar pel nombre i forma 
de les peces... 

 

71.  Google Calendar http://www.google.com/calendar   

72.  Doodle http://www.doodle.com 

Eina molt útil per posar-se d'acord 
entre vàries persones a l'hora de 
planificar i posar-se d'acord en un 
endeveniment. Els participants 
han de votar i l'eina va recollint els 
vots. 

 

73.  Kiko Calendar http://www.kiko.com   

74.  Dipity http://www.dipity.com Aplicació web 2.0 que permet 
crear línies de temps.  

 

75.  Wallwisher http://wallwisher.com/ 
Mur per penjar pòsits. Com una 
cartellera col·lectiva  

76.  Google Docs http://docs.google.com 
Per emmagatzemar, compartir 
documents... 

 

77.  Zoho Work Online http://www.zoho.com   
78.  Think-Free http://www.thinkfree.com Suite Ofimàtica  
79.  Gliffy http://www.gliffy.com creació de diagrames en línia  
80.  BackPackit  http://www.backpackit.com Gestor de tasques  



 NOM WEB SERVEIX PER... PER SABER-NE MÉS 
81.  Mailbigfile http://www.mailbigfile.com   

82.  
Windows Live 
Sync 

https://sync.live.com Sincronitzar arxius. 
http://help.live.com/Help.aspx?mkt=es-
ES&project=WL_Sync  

83.  Mozy http://mozy.com  (2GB) 
Un programari per automatitzar 
les còpies de seguretat i emma-
gatzemar-les de manera online. 

 
 
 
 
 
 

84.  Xbox http://www.box.net/xdrive  (5GB)   
85.  SkyDrive http://skydrive.live.com  (5GB)  http://skydriveexplorer.com/ 
86.  Gmail Drive http://www.viksoe.dk/code/gmail.htm  (2,7GB+)  http://www.dasumo.com/gdrive 
87.  OffiSync http://www.offisync.com   

88.  Google NoteBook http://www.google.com/notebook Agenda en línia. 
 
 

89.  
Gestió de Projec-
tes 

http://www.basecamphq.com   

90.  Google Translate http://translate.google.com 
Traductor on-line de Google, tra-
dueix a l’instant textos o pàgines 
web. 

 
 
 
 
 
 

91.  Google Reader http://www.google.es/reader 
Permet redireccionar totes les 
novetats de les teves webs i blogs 
favorits a una mateixa pàgina. 

 

92.  Google Desktop http://desktop.google.com/es 

Una funció de cerca de text com-
plet per a correu electrònic, arxius, 
música, fotos, converses, Gmail, 
pàgines web visualitzades... 

 

93.  Google Groups http://groups.google.com   

94.  Google Maps http://maps.google.es 
 
 
 

http://stacgarraf.wikispaces.com/file/vie
w/Videos_a_la_xarxa.pdf 



 NOM WEB SERVEIX PER... PER SABER-NE MÉS 
 EINES MULTIMÈDIA  

95.  Flickr http://www.flickr.com 
Web que permet emmagatzemar, 
ordenar, buscar i compartir foto-
grafies i vídeos en línia. 

http://www.slideshare.net/lalunaesmilug
ar/tutorial-de-flickr  

96.  Picasa http://picasa.google.es o http://picasaweb.google.es 
Edició de fotografies. Creació 
d’albums, presentacions. 

http://www.xtec.cat/sgfp/crp/girona/supo
rtic/continguts/e-
google/picasaweb/crearalbum.htm 
 
http://www.xtec.cat/sgfp/crp/girona/supo
rtic/continguts/sdtac/materials/picasa/m
2p1.htm  

97.  Picturetrail http://www.picturetrail.com/ Creació d’albums, presentacions. 
http://stacgarraf.wikispaces.com/file/vie
w/PICTURETRAIL.pdf  

98.  Pixenate http://pixenate.com Editor de fotografies.  
99.  Google Books http://books.google.es Buscador de llibres.  

100. Google Scholar http://scholar.google.es 
Buscador de documents 
d’investigació. 

 

101. Google Vídeo http://video.google.es 
102. Youtube http://es.youtube.com 
103. DailyMotion http://www.dailymotion.com/es 

Cercar i/o pujar vídeos. 
http://stacgarraf.wikispaces.com/file/vie
w/Videos_a_la_xarxa.pdf 

104. Google Sketchup http://sketchup.google.com/intl/es 
Permet crear, modificar i compartir 
models 3D. 

 

105. Jamendo http://www.jamendo.com/es 
Programa per a descarregar mú-
sica. 

 

106. 
Google Pages 
Creator 

http://sites.google.com Creador de pàgines web.  

107. Lulu http://www.lulu.com/es 
Programa d’autopublicació, àl-
bums, calendaris...  

108. Animoto http://animoto.com 
Aplicació online que permet crear 
presentacions en vídeo a partir de 
fotos 

http://www.educacontic.es/blog/animoto
-pro-gratis-para-educadores  

109. Prezi http://prezi.com Presentacions diferents i originals 
http://prezi.com/_dskadgllwwd/tutorial-
prezi/  

110. The Brain http://www.thebrain.com 

Ajuda a organitzar totes les seves 
pàgines web, contactes, docu-
ments, correus electrònics i arxius 
en un sol lloc. 

 



 NOM WEB SERVEIX PER... PER SABER-NE MÉS 
 EINES DE XARXA SOCIAL  

111. Del.icio.us http://delicious.com 
Aplicació web on es poder agregar 
les pàgines favorites, compartir-
les... 

http://www.tufuncion.com/delicious-
utilidad  

112. Furl http://www.furl.net   
113. Facebook http://www.facebook.com   
114. Linkedin http://www.linkedin.com   
115. MySpace http://www.myspace.com   
116. 360 http://360.yahoo.com   
117. Friendster http://www.friendster.com   
118. Orkut http://www.orkut.com   
119. Hi5 http://www.hi5.com   
120. TotSpot http://totspot.com/login   
121. Tribe http://spain.tribe.net/welcome   
122. Cielo http://www.cielo.com   
123. Badoo http://badoo.com   
124. Meetic http://www.meetic.es   
125. Xing http://www.xing.com   
126. Ning http://www.ning.com   
127. Twitter http://www.twitter.com   
128. Friendfeed http://www.friendfeed.com   
129. Blogger http://www.blogger.com   

130. Wordpress http://ca.wordpress.com/  

http://issuu.com/crp-
gar-
raf/docs/com_fer_un_bloc_amb_wordpr
ess  

131. WikiSpaces http://www.wikispaces.com  

http://contesantjordi.wikispaces.com/file
/view/tutorialwiki_crp-garraf.pdf 
 
http://curswiki.wikispaces.com/  

 
 


