PROGRAMARI INSTAL·LAT ALS PORTÀTILS 1X1
Podeu trobar tot el programari al nostre web
juntament amb tutorials, pràctiques, vídeos...

de programari lliure,

SISTEMA OPERATIU
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
NAVEGADORS INTERNET
Mozilla Firefox
Google Chrome
Amb SafeSearch activat, per evitar l'accés a continguts no apropiats.
OFIMÀTICA
LibreOffice

Paquet ofimàtic que inclou Writer (tractament de
textos), Calc (full de càlcul i gràfics), Impress
(presentacions), Base (base de dades), Draw (dibuix),
Math (fórmules matemàtiques) i Writer/Web (pàgines
web).

Scribus

Programa d'autoedició per a la creació i maquetació
de llibres, publicacions, diaris..., tot començant de
zero o utilitzant les plantilles que porta.

Dia

Programari per crear diagrames estructurats (de
relació, de flux, de xarxa, circuits elèctrics...). Inclou
moltes biblioteques de símbols i icones.

GRÀFICS
GIMP

Programa de retoc fotogràfic i creació i disseny
d'imatges.

Inkscape

Programa de disseny vectorial.

Image Resize

Per canviar la mida de diverses imatges a la vegada.
S'integra a l'explorador del Windows: només cal
seleccionar les imatges i amb el botó dret del ratolí
fer clic a Resize Pictures.

PhotoScape

Programa de retoc fotogràfic: visor, editor,
tractaments en lot, gif animats, captures de pantalla,
collages, combinar o dividir imatges...

Blender

Per la creació de gràfics en 3D, modelat i animació.

Sketchup Make

Disseny i modelat 3D.

MULTIMÈDIA
Audacity

Editor d'àudio digital multipistes, amb funcions
d'enregistrament,
reproducció,
importació
i
exportació a diversos formats.
Conversor entre tot tipus de formats de vídeo i àudio.

FormatFactory
VLC Media Player

Movie Maker

Reproductor multimèdia que permet reproduir
pràcticament tots els formats de vídeo i àudio més
utilitzats (MPEG, DivX, WMV, AVI, MOV, MP4, MKV,
FLV, MP3, OGG...), així com CDs, DVDs i SVCD/VCDs.
Per crear vídeos a partir de fotografies, vídeos i
música.

UTILITATS
7-Zip

Compressor i descompressor de fitxers. Comprimeix
en format 7z i ZIP. Descomprimeix gairebé tots els
formats (RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH...).

Adobe Reader

Lector de fitxers PDFs.

CCleaner

Per optimitzar, netejar, mantenir la privacitat del
nostre sistema i no deixar rastres de la nostra activitat
(al sistema operatiu, a internet o a les aplicacions que
utilitzem). També té un netejador del registre del
sistema.

PDFCreator

Permet crear fitxers PDFs des de qualsevol programa
que pugui imprimir. Només cal enviar el document a
la impresora PDFCreator. També podem encriptar i
protegir els fitxers PDFs amb contrasenya, combinar
diversos PDFs en un de sol, exportar a JPG, PNG...

PROGRAMACIÓ
Arduino

Entorn de desenvolupament per programació de
plaques (maquinari lliure) Arduino i compatibles.
Plaques basades en microcontroladors.

EDUCATIUS
GeoGebra

GeoGebra és un programari de matemàtiques per a
educació secundària que reuneix dinàmicament,
geometria, àlgebra i càlcul.

Google Earth

Ens permet volar a qualsevol punt de la Terra per
veure imatges de satèl·lit, mapes, terrenys, edificis en
3D...
Editor de partitures i notació musical.

MuseScore

