
Amb l’ordinador,  
pots fer-ho tot en català 

Ara, també, descobreix  
totes les aplicacions mòbils  

en català! 

http://www.appsencatala.cat/


Introducció 

Us presentem un conjunt d’eines d’ús habitual i general. La 
nostra intenció és demostrar que “Amb l’ordinador, pots 
fer-ho tot en català” i facilitar als usuaris interessats l’accés 
als programes. 

 



Índex 

 Catalanitzar l’ordinador 

 Utilitzar el sistema operatiu 

 Treballar amb arxius de text, bases 
de dades, fulls de càlcul                        
i diapositives 

 Utilitzar correctors 

 Crear un PDF 

 Llegir un PDF 

 Comprimir arxius 

 Utilitzar un antivirus 

 Navegar per Internet 

 Cercar per Internet 

 Pujar i baixar arxius per FTP 

 Compartir arxius a través de la xarxa 

 Traduir textos, documents i webs 

 Enviar i rebre missatges per correu 
electrònic 

 Xatejar 

 Utilitzar les xarxes socials 

 Crear i gestionar un bloc 

 Retocar fotografies i gestionar 
imatges 

 Gestionar arxius multimèdia 

 Visualitzar i gestionar vídeos i música 

 Consultar el diccionari o altres eines 

 I moltes coses més 

Ara, també, descobreix totes les 
aplicacions mòbils en català! 



Catalanitzar l’ordinador 

 Catalanitzador per a Windows 
En quatre passos molt senzills es catalanitzarà automàticament el vostre sistema 
operatiu (Windows XP, Windows Vista, i Windows 7 i 8), el Microsoft Office (2003, 
2007, 2010 i 2013), l’Internet Explorer (6, 7, 8, 9 i 10), el Windows Live Essentials 
(2009, 2011 i 2012), l’Adobe Reader (9, 10 i 11), l’OpenOffice (3.2 i 3.3), l’Skype i 
l’iTunes. 

 

Si instal·leu el Catalanitzador per a Windows, el català quedarà configurat com la llengua preferida del vostre 
navegador. A més, d’aquesta manera donareu a conèixer la vostra preferència lingüística a l’hora de visitar un 
web, la qual cosa afavorirà que les empreses de tecnologia ofereixin l’opció en català dels seus productes. 

Índex 

http://catalanitzador.softcatala.org/


Utilitzar el sistema operatiu 

 Paquet d’interfície en català (programari gratuït) per a: 

 

 

 
 

 Ubuntu (programari lliure basat en GNU/Linux) 

 

Si instal·leu el Catalanitzador per a Windows, podreu utilitzar en català qualsevol d’aquestes versions.  

L'Ubuntu és una de les distribucions més populars de GNU/Linux. Està completament traduït al català i disposa de 
més de 25.000 programes gratuïts fàcilment instal·lables, dels quals els principals estan disponibles en català.  

Índex 

http://www.microsoft.com/spain/cat/posatcatala.aspx
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Ubuntu


Treballar amb arxius de text,  
bases de dades, fulls de càlcul i diapositives 

 

 Paquet català (programari gratuït) per a: 

 

 

 
 

 LibreOffice (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 

 

 

Si instal·leu el Catalanitzador per a Windows, podreu utilitzar en català qualsevol d’aquestes versions.  

Amb la instal·lació de l’Ubuntu, s’instal·la per defecte el LibreOffice.  

Índex 

http://www.microsoft.com/spain/cat/posatcatala.aspx
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:LibreOffice


 

 
 El Corrector  
 (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 
 Corrector de Softcatalà per a Mozilla  
 (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 

 Maxigramar 
 (programari per a Windows i Microsoft Office) 

Hi ha la possibilitat de descarregar-se una demostració  
comercial per a un període de 30 dies. 

 

Utilitzar correctors 

El paquet de català per a qualsevol versió del Microsoft Office i també el LibreOffice en català inclouen de sèrie 
el corrector ortogràfic de llengua catalana.  

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:El_Corrector
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Corrector_ortogr%C3%A0fic_de_catal%C3%A0_(general)_per_a_Mozilla
http://www.maxigramar.com/index.htm


Crear un PDF 

 

 PDF Creator (programari lliure per a Windows) 

 

 

A partir de la versió 2007, Microsoft Office permet crear un PDF a partir d’un arxiu d’Excel, PowerPoint, 
Publisher, Visio o Word. Però PDF Creator permet fer-ho també des d’altres programes. 

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:PDFCreator


Llegir un PDF 

 

 Adobe Reader per a Windows (programari gratuït) 

 

 

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Adobe_Reader


 

 WinRAR (programari de prova) 

 

 

 7-Zip (programari lliure per a Windows) 

 

Comprimir arxius 

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:WinRAR
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:7-Zip
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:7-Zip
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:7-Zip


Utilitzar un antivirus 

 

 Avast! (programari gratuït per a Windows) 

 

 

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Avast!_antivirus_Home_Edition


Navegar per Internet (1) 

 Internet Explorer (programari gratuït per a Windows) 

 

 

 

 

 Mozilla Firefox (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 

Si instal·leu el Catalanitzador per a Windows, podreu utilitzar l’Internet Explorer en català.  

Amb la instal·lació de l’Ubuntu, s’instal·la per defecte el Mozilla Firefox.  

Índex 

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/downloads/ie
http://www.softcatala.cat/wiki/Rebost:Firefox
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/products/ie/home
http://www.softcatala.cat/wiki/Rebost:Firefox


Navegar per Internet (i 2) 

 Google Chrome (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 
 

És important configurar el català com la llengua preferida del vostre navegador perquè d’aquesta manera 
donareu a conèixer la vostra preferència lingüística a l’hora de visitar un web, la qual cosa afavorirà que les 
empreses de tecnologia ofereixin l’opció en català dels seus productes.  
 
Si utilitzeu l’Internet Explorer podeu instal·lar el Catalanitzador per a Windows per configurar el català com la 
llengua del navegador. Si utilitzeu altres navegadors, al web Navega en català trobareu més informació. 

Índex 

http://www.softcatala.cat/wiki/Rebost:Google_Chrome
http://www.softcatala.cat/wiki/Rebost:Google_Chrome
http://www.navegaencatala.cat/indexjanavega.html


 

 Google 

 

 

 Bing 

 

Cercar per Internet 

Encara que, per defecte, els cercadors estiguin en una altra llengua, podeu triar el català com a preferència.  
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http://www.google.es/
http://www.bing.com/


Pujar i baixar arxius per FTP 

 

 FileZilla (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 

 

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:FileZilla


 eMule (programari lliure per a Windows) 

 

 

 

 

 aMule (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 

Compartir arxius a través de la xarxa 

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:EMule
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:AMule


Traduir textos, documents i webs 

 

 Google Traductor 
 

 

Índex 

El Google Traductor també us ofereix el Traductor de llocs web. Aquest connector gratuït tradueix a l’instant a més 
de 60 llengües.  

http://translate.google.es/?hl=ca&tab=wT
https://translate.google.com/manager/?hl=ca


 
 Outlook (programari de Microsoft Office) 

 
 
 
 

 Mozilla Thunderbird  
 (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 
 

 

 

 

 

 

Enviar i rebre missatges  
per correu electrònic (1) 

Si instal·leu el paquet català per a Microsoft Office, podreu utilitzar l’Outlook en català.  

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Thunderbird


 
 Gmail 

 
 

 Windows Live Hotmail 

Enviar i rebre missatges  
per correu electrònic (i 2) 

Si ja teniu un compte a Gmail o Hotmail, podeu canviar-ne la llengua de configuració.  

Índex 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/?tab=wm&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1329479437&rver=6.1.6206.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https://www.live.com/&lc=1027&id=251248&cbcxt=hom&mkt=ca-ES


 Windows Live Messenger 

 

 Skype 

 

 aMSN  

(programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 

Xatejar 

Si utilitzeu eines com Gmail o Facebook, també podreu xatejar en una interfície en català.  
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https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1329479437&rver=6.1.6206.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https://www.live.com/&lc=1027&id=251248&cbcxt=hom&mkt=ca-ES
http://www.softonic.com/s/descargar-skype-gratis/catalan
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:AMSN


 Facebook 

 

 Tuenti 

 
 Twitter 
  

Utilitzar les xarxes socials 

Si ja teniu un compte, podeu canviar-ne la llengua de configuració.  

Índex 

http://ca-es.facebook.com/
http://www.tuenti.com/?m=login
https://twitter.com/


 

 Blogger 

 

 

 WordPress 

 

Crear i gestionar un bloc 

Índex 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&ltmpl=start&hl=ca&passive=86400&continue=http://www.blogger.com/home
http://ca.wordpress.org/


 Gimp (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 

 

 

 

 Picasa (programari gratuït per a Windows i Linux) 

 

Retocar fotografies i gestionar imatges 

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:GIMP
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Picasa


 CDex (programari lliure per a Windows) 

 

 
 

 VLC Media Player (programari lliure per a Windows,  
 Linux i Mac) 

 

 

 Audacity (programari lliure per a Windows, Linux i Mac) 

 

Gestionar arxius multimèdia 

Índex 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:CDex
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:VLC_media_player
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity


Visualitzar i gestionar vídeos i música 

 

 YouTube 

 

 

 

 iTunes 

Índex 

http://www.youtube.com/
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:ITunes


 Optimot 
 

 

 Enciclopèdia catalana 

 

 
 Viquipèdia 

 
 

 Altres diccionaris i vocabularis 
  

Consultar el diccionari o altres eines 

Índex 

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp
http://www.enciclopedia.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.49c338f10e357bbf4ed513efb0c0e1a0/?vgnextoid=34c0929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34c0929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 Softcatalà 

 

 
 

 Informàtica i noves tecnologies - Generalitat de Catalunya 

 

I moltes coses més,  
que podeu trobar a: 
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http://www.softcatala.org/
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=5e62f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5e62f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Aplicacions mòbils en català 

 Appsencatalà 
Aquest portal, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, 
permet localitzar ràpidament qualsevol aplicació mòbil en català tant per a 
Android com per a iOS. 

 

 

Índex 

http://www.appsencatala.cat/


Podeu enviar-nos els vostres suggeriment o consultes a 

assessoramentreus@cpnl.cat 
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