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1. Introducció

 1.1 Antecedents

La Xarxa Punt TIC de Catalunya –anomenada abans Xarxa de Telecentres de Catalunya– 
és  un  projecte  que  neix  arran  del  Pacte  Institucional  per  a  la  promoció  i  el  
desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes, 
aprovat pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001. Un dels aspectes fonamentals  
del pacte era la creació d'una xarxa de punts públics d'accés a Internet amb l'objectiu de 
minimitzar el risc de fractura digital i garantir l'equilibri territorial i la cohesió social en la  
nova societat del coneixement. A més de la creació de telecentres en espais municipals, 
comarcals, casals, associacions, biblioteques –en el marc del projecte NODAT (Acord de 
Govern de 9 de juliol de 2002)–, la xarxa es convertí en el gresol d’iniciatives ja existents, 
projectes anteriors que havien demostrat la seva eficàcia en aquesta lluita comuna contra 
la fractura digital. 

 1.2 La Xarxa Punt TIC

La Xarxa Punt TIC de Catalunya agrupa actualment més de 600 centres que, a banda 
d'oferir  accés  públic  a  Internet,  impulsen  la  cohesió  digital  de  la  ciutadania  a  través 
d'accions de formació, d'impuls i de difusió de l'ús de les TIC.

És especialment important comprendre el model de gestió de la Xarxa Punt TIC. La xarxa 
està formada per un conjunt molt ampli de centres que es gestionen amb un model de co-
responsabilitat  entre l'administració de la Generalitat  de Catalunya i  les entitats que en 
tenen la titularitat, generalment, administracions locals, però també ONG, comunitats de 
veïns i veïnes...

Aquesta coresponsabilitat s'articula al voltant del següent repartiment de funcions:

Entitat titular del Punt TIC Generalitat de Catalunya

▪ Contractació del dinamitzador/a
▪ Adequació del local del Punt TIC
▪ Mobiliari
▪ Comunicacions i connectivitat a 

Internet

▪ Provisió del maquinari i el programari 
del centre Punt TIC

▪ Servei de manteniment tècnic i Help-
Desk

▪ Servei de coordinació i orientació 
prestat per l'Oficina Tècnica de la 
Xarxa Punt TIC

▪ Formació dels dinamitzadors/ores
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 1.3 El programari lliure

El programari (software en anglès) inclòs fins l'any 2004 als telecentres era de forma gairebé 
exclusiva privatiu, és a dir, programari que té una llicència que no respecta o priva, una o més 
de les següents quatre llibertats o drets:

▪ Es pot utilitzar per a qualsevol finalitat
▪ Es pot estudiar com funciona i modificar-lo per a què faci el que un desitgi

▪ Se'n poden redistribuir còpies
▪ Es pot millorar i se'n poden distribuir públicament les versions modificades per a què tothom 

se'n beneficiï

Per oposició, s'anomena programari lliure qualsevol programari amb una llicència que permeti 
l'exercici d'aquests quatre drets o llibertats.

A partir  de 2004, amb la renovació del maquinari  d'alguns punts, es va començar a introduir 
programari  lliure  a les  maquetes  dels  equips  distribuïts.  Per una banda,  aquestes  maquetes 
permetien l'inici  tant  amb Microsoft  Windows com amb un sistema GNU/Linux (Fedora Core) 
però, a més, incorporaven a l'entorn Windows diferents aplicacions de programari lliure  com ara 
el Mozilla Firefox o l'OpenOffice.org. 

La prova pilot de programari lliure

L'any 2005 es va començar a dissenyar un nou model de telecentre que funcionés exclusivament 
amb  programari  lliure  i  que  donés  resposta  a  les  necessitats  de  gestió   i  una  menor  
obsolescència del maquinari.

L'any 2006 es va posar a prova aquest model tecnològic en el marc d'un pla pilot d'una durada 
de 18 mesos. El principal objectiu d'aquesta prova era validar un nou model de centre construït 
sobre els següents criteris:

▪ Reducció dels costos de maquinari
▪ Facilitat de monitorització, manteniment i administració remota
▪ Utilització exclusiva de programari lliure

El pilot del nou model de centre es va posar en funcionament en trenta centres, amb dimensions  
d'entre 4 i 10 terminals i es va acompanyar d'accions específiques de dinamització i formació per 
als dinamitzadors, així com d'un servei de monitorització i manteniment centralitzat.

Fruit  d'aquesta  experiència,  es  va  validar  el  nou  model  de  centre  que  es  basa  en  utilitzar 
sistemes de terminals lleugers (thinclient) i un servidor en comptes d'ordinadors personals. Els 
terminals ofereixen als usuaris del centre una experiència i una funcionalitat molt similar a la d'un 
ordinador personal, però són uns elements molt més robusts i senzills de mantenir. En aquest 
model, s'utilitza únicament programari lliure, amb excepció d'alguna utilitat gratuïta que s'usa en 
casos puntuals.

 1.4 Els sistemes de terminals

Abans de la irrupció generalitzada dels ordinadors personals (els PC), els ordinadors eren equips 
molt cars i una forma de treure'n més rendiment era compartir-los entre diferents usuaris. Per tal 
d'aconseguir això, els sistemes operatius d'aquells ordinadors permetien que diversos terminals 
interactuessin  simultàniament  amb l'equip  creant  la  “il·lusió”  que cada usuari  disposava d'un 

 7 



Introducció

ordinador per al seu propi ús. El sistema UNIX i tots els seus derivats posteriors, com ara les 
diferents variants de GNU/Linux, són multiusuari  des de la seva creació, és a dir,  incorporen 
funcions per tal que diversos usuaris hi treballin simultàniament.

Si bé la popularització dels ordinadors personals a partir 
dels anys 80 va portar  al model  actual  d'un ordinador 
per a cada usuari, també és ben cert que aquest model 
no és el més òptim des de diversos punts de vista. Atès 
que en la majoria de situacions un ordinador personal 
està  inactiu  esperant  la  interacció  de  l'usuari,  aquest 
model gestiona de forma molt poc eficient els recursos 
disponibles.  A  banda,  si  un  equip  necessita  en  un 
moment  puntual  més  memòria  o  capacitat  de 
computació  que  la  disponible,  no  pot  aprofitar  els 
recursos disponibles als altres equips. D'altra banda, la 
independència  física  dels  diferents  ordinadors  fa 
necessari que els mateixos programes s'hagin d'instal·lar a cadascun dels equips i, per tant, la 
complexitat  general  del  sistema és més gran.  Els principals  problemes d'aquest  model  s'han 
associat  a  la  dificultat  de  la  seva  administració  i  manteniment,  mentre  que  ofereix  com  a 
avantatges una gran flexibilitat, escalabilitat (capacitat de créixer) i tolerància a errades.

Així doncs, els sistemes de terminals són una opció que existeix des d'abans que els ordinadors 
personals i que ofereix els següents avantatges:

▪ Una gestió més senzilla del centre ja que només cal administrar una màquina i això, entre 
d'altres facilitats, simplifica el manteniment remot de l'equipament del Punt TIC.

▪ Un major aprofitament del maquinari perquè el servidor és compartit per tots els usuaris del 
sistema i els seus recursos es poden destinar en cada moment als usuaris que més els 
requereixin.

▪ Un estalvi de costos en l'adquisició del maquinari i en el seu manteniment. Els terminals 
lleugers tenen un cost inferior als ordinadors personals, una major fiabilitat donat que són 
equips més simples i una vida útil més llarga que no es veu condicionada per l'evolució de 
la tecnologia ja que la capacitat de còmput l'estableix el servidor.

▪ Un important estalvi energètic. Els terminals lleugers consumeixen entre una cinquena i 
una desena part de l'energia que els ordinadors personals.

Ara bé, quan aquesta arquitectura esdevé realment eficient és en la mesura que es puguin oferir 
serveis d'administració, gestió i monitorització remota dels equips que l'integren. 

Tot i que cal tenir present que la dependència del Punt TIC d'un únic element -el servidor- fa que 
aquest  sigui  un  dispositiu  crític  sobre  el  que és  necessària  una  especial  atenció,  també  és 
especialment rellevant que aquest és l'únic element de la xarxa que requereix d'aquesta atenció  
així que, gestionant una sola màquina per centre, es pot tenir un control la resta d'elements.

 1.5 Els nous centres Punt TIC

Els  centres  Punt  TIC construïts  amb el  nou model  tecnològic  fan servir  xarxes  de terminals 
lleugers que treballen amb un servidor GNU/Linux basat en la distribució Linkat de la Generalitat  
de Catalunya.
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Els terminals  lleugers (thinclient)  no són més que ordinadors 
personals de baixes prestacions dels que s'han eliminat alguns 
components amb la intenció de reduir la seva complexitat i fer 
més senzill el seu manteniment. A banda d'això, els terminals 
ofereixen  una  experiència  d'usuari  molt  similar  a  la  d'un 
ordinador  personal,  inclouen  ports  per  a  connectar-hi  la 
pantalla,  el  teclat,  el  ratolí,  els  auriculars  i  el  micròfon, 
reproductors MP3, càmeres de fotos o Pen Drive...

L'equipament d'aquests centres Punt TIC es complementa amb 
un  concentrador  de  xarxa  que  permet  interconnectar  els 
diferents components, un punt d'accés de xarxa sense fils que 
ofereix connectivitat als visitants que acudeixen al centre amb 
el  seu  propi  ordinador   i  una  impressora  multi-funció  per 
imprimir i escanejar documents.

L'esquema següent il·lustra el model d'aquests Punt TIC:
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Il·lustració 1.2: Un terminal lleuger 
comparat amb un ordinador personal  
amb caixa tipus torre
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2. El centre Punt TIC

Els centres Punt TIC són espais en què s'ofereix accés públic a Internet, però un centre 
Punt TIC no és només això. La Guia bàsica de Gestió del Punt TIC1 és el punt de partida 
per la gestió d'un Punt TIC i també dóna una visió general de què és i com funciona la 
Xarxa Punt TIC. 

En aquest  capítol,  però,  ens  referim al  centre  des  d'un  punt  de vista  tecnològic  i  ens 
centrarem la seva dotació de maquinari i programari, deixant de banda qualsevol aspecte 
estratègic o organitzatiu del seu funcionament.

 2.1 El maquinari del centre Punt TIC

L'esquema  dels  Punt  TIC  de  programari  lliure  il·lustra  l'estructura  i  els  principals 
components  del  maquinari  del  Punt  TIC.  En aquest  apartat,  es fa  una descripció  dels 
següents elements:

▪ La xarxa informàtica
▪ El punt d'accés sense fils
▪ El servidor
▪ Els terminals
▪ Les impressores

La xarxa informàtica

Els sistemes informàtics es construeixen amb dispositius aïllats que necessiten relacionar-
se entre ells. Per exemple, un ordinador necessita connectar-se a una impressora per a 
imprimir o a un encaminador per connectar-se a Internet. Si bé és possible connectar tots  
aquests  dispositius  directament  a  l'ordinador,  sovint  és  molt  més eficient  compartir-los 
entre diferents equips i això es fa amb una xarxa informàtica. Des d'un punt de vista tècnic, 
la xarxa informàtica està formada pels següents elements:

▪ El mitjà de transmissió: el cable coaxial o de parells trenats, la fibra òptica, l'espectre 
radioelèctric, ...

▪ Els adaptadors de xarxa: el perifèric que s'afegeix a un ordinador o dispositiu per a 
que es pugui connectar al mitjà de transmissió

▪ El concentrador: un punt d'accés sense fils, un  hub o un switch.  Tot i que algunes 
topologies  de  xarxa  no  necessiten  aquest  element,  actualment  és  present  en  la 
majoria dels casos.

Les xarxes d'àrea local (LAN,  Local Area Network, en anglès) són xarxes informàtiques 
d'un abast físic reduït,  generalment les dimensions d'unes oficines, d'un domicili  o d'un 
edifici.

1 Podeu trobar la Guia bàsica de gestió del Punt TIC a http://www.punttic.cat/guia_basica_gestio_punt_tic
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Tal  i  com s'ha vist  a la  introducció,  la  responsabilitat  dels  diferents  components de la xarxa 
informàtica  del  Punt  TIC  recau  en  diferents  entitats,  mentre  que  el  cablejat  de  la  xarxa  és 
responsabilitat de l'entitat local que gestiona el Punt TIC, el concentrador, el punt d'accés sense 
fils (WIFI) i els adaptadors de xarxa formen part de la dotació de material que la Generalitat de 
Catalunya  fa  als  centres  i,  per  tant,  el  seu  funcionament  és  responsabilitat  del  servei 
d'assistència tècnica (Help-Desk) de la Xarxa Punt TIC.

La xarxa local d'un Punt TIC de programari lliure s'ha estructurat en tres segments independents  
que garanteixen l'aïllament necessari per raons de seguretat de l'equipament del centre respecte 
la resta de dispositius que pugui haver a la xarxa.

El servidor gestiona l'adreçament de dos dels segments d'aquesta xarxa de la següent forma:

▪ El  segment  de  xarxa  corresponent  als  terminals  permet  un  màxim  de  10  dispositius 
connectats

▪ El segment de xarxa corresponent al punt d'accés sense fils permet fins a 250 dispositius 
connectats

El  tercer  segment  és el  que dóna connectivitat  a  l'exterior  al  centre  i  el  model  d'assignació  
d'adreces, l'encaminament, la resolució de noms,... depenen de cada cas i s'ha de determinar en 
el moment de fer la instal·lació.

El servidor

En un sistema de terminals,  el  servidor és l'ordinador  que fa pràcticament  tota  la  feina.  Les 
aplicacions i documents que es fan servir al sistema estan físicament al servidor i els terminals 
únicament s'ocupen de representar-ho en pantalla i de gestionar la interacció amb l'usuari i els 
dispositius locals (llapis USB, càmeres de fotos, so, ...)

A la Xarxa Punt TIC, els servidors dels centres fan les següents tasques:

▪ Executen totes les aplicacions dels terminals
▪ Fan  tasques  d'encaminament  entre  els  diferents  segments  de  xarxa  del  centre:  dels 

terminals cap a Internet, del segment de xarxa sense fils cap a Internet i també fan les 
funcions  de  tallafocs  per  protegir  les  xarxes  locals  d'accessos  no  autoritzats  des  de 
l'exterior

▪ Recullen les estadístiques d'accés al centre
▪ Ofereixen els serveis d'impressió
▪ Gestionen les comunicacions del centre amb la plataforma de gestió remota de Punt TIC

Els terminals

Els  terminals  són els  dispositius  que ofereixen a l'usuari  la  il·lusió  d'estar  treballant  amb un 
ordinador  personal  mentre  que,  en  realitat,  interactua  amb  un  conjunt  d'aplicacions  que 
s'executen en un servidor. A la fotografia següent, s'hi pot veure un dels terminals dels Punt TIC.

Des d'un punt de vista tècnic, un terminal lleuger és un ordinador de baixes prestacions que s'ha  
dissenyat per interactuar amb aplicacions que estan en un sistema remot. Aquests dispositius 
són molt eficients des del punt de vista energètic, són silenciosos i tenen una vida útil més llarga 
que els ordinadors personals.
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Les impressores

Les impressores dels Punt TIC difereixen bastant  en funció del  moment en què es va fer la 
dotació de material. En les darreres dotacions, s'han distribuït equips multi-funció que, a banda 
d'imprimir, permeten escanejar documents.

El punt d'accés sense fils

Finalment, el punt d'accés sense fils ofereix accés al servidor i a Internet a dispositius que es 
connectin a través d'una xarxa sense fils (WIFI). El punt d'accés sense fils està preconfigurat  
amb el nom de xarxa (SSID) WIFI-PuntTIC i protegit amb la contrasenya ticajuntament i el 
sistema de xifrat WPA (WI-FI Protected Access, accés protegit sense fils).

 2.2 El programari del centre Punt TIC

Als sistemes de servidors de terminals com el que inclouen els Punt TIC de programari lliure, 
totes  les  aplicacions  estan  instal·lades  al  servidor.  Aquest  s'encarrega  de  distribuir-les  als 
terminals per oferir als seus usuaris l'experiència d'un ordinador personal.

El  programari  inclòs  s'ha  preparat  per  treballar  conjuntament  amb el  maquinari  i  prestar  les 
funcions més habituals d'un Punt TIC. A banda, s'han inclòs un conjunt d'utilitats i serveis per 
facilitar la gestió del centre i adaptar-lo a les necessitats concretes de cada punt..

La Linkat

Les distribucions GNU/Linux són recopilacions de programari que s'han preparat per treballar de 
forma conjunta al voltant d'una versió concreta del sistema operatiu GNU/Linux.

La Linkat és la distribució desenvolupada per la Generalitat de Catalunya, impulsada, inicialment, 
des  del  Departament  d'Educació  i,  actualment,  des  del  Centre  de  Telecomunicacions  i 
Tecnologies de la Informació. L'objectiu de la Linkat és oferir una distribució GNU/Linux adaptada 
a les necessitats  pròpies dels  diferents  departaments de la Generalitat  i,  en particular,  a les 
necessitats d'un entorn educatiu.

La versió de Linkat que es distribueix als Punt TIC de programari lliure a hores d'ara és la 3 i està  
basada en la distribució OpenSUSE 11.1.

Les principals aplicacions d'una distribució GNU/Linux

Hi ha moltes distribucions GNU/Linux al mercat, algunes amb grans corporacions o comunitats 
de  desenvolupadors  al  darrere  i  d'altres  fruit  d'iniciatives  de  petits  col·lectius,  fins  i  tot  de 
desenvolupadors  particulars.  Aquesta  gran  oferta  és  una  conseqüència  de  les  llibertats  que 
ofereix el programari lliure, però sovint també és una dificultat afegida per als usuaris novells que 
es troben amb un varietat tan gran que, sovint, dificulta la tria. 

Si bé les aplicacions incloses i la forma com aquestes s'instal·len solen ser els principals trets 
identificatius de cada distribució, hi ha un conjunt de programes que acostuma a ser present en 
totes les distribucions que es dirigeixen als usuaris d'ordinadors personals. Tot seguit, farem una 
petita relació del programari d'ús més freqüent inclòs a la Linkat:

▪ El Gnome. L'entorn d'escriptori  amb totes les seves utilitats (editor de text, calculadora,  
mapa de caràcters, configuració de l'aparença, control de so, ...)
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▪ El Mozilla Firefox. El client web
▪ El Pidgin i l'Skype. Els clients de missatgeria instantània
▪ L'OpenOffice.org Writer. El processador de textos del paquet ofimàtic OpenOffice.org
▪ L'OpenOffice.org Calc. El full de càlcul del paquet ofimàtic OpenOffice.org
▪ L'OpenOffice.org Impress. L'editor de presentacions del paquet ofimàtic OpenOffice.org
▪ El GIMP. Una eina de retoc fotogràfic i edició d'imatges
▪ L'Evolution i el Mozilla Thunderbird. Els clients de correu electrònic

 2.3 Els serveis de la xarxa Punt TIC

La Xarxa Punt  TIC posa a disposició  de tots  els  centres adherits  un seguit  de serveis  amb 
l'objectiu  de facilitar  la seva activitat,  i  de coordinar i  cohesionar  els punts com nodes d'una 
xarxa. La Guia bàsica de gestió del Punt TIC (vegeu 1) explica en detall el funcionament de la 
xarxa i els diferents actors que hi participen. 

En aquesta secció, es farà una breu descripció dels serveis següents:

▪ L'Oficina Tècnica
▪ El servei d'assistència tècnica
▪ El sistema de gestió remota

L'Oficina Tècnica

L'Oficina  Tècnica  de la  Xarxa Punt  TIC dóna suport  al  personal  dinamitzador  i  vetlla  per  la 
coordinació i la col·laboració entre els punts, organitza trobades, genera altres estratègies de 
dinamització i nodreix de continguts i recursos els diferents webs de la xarxa. 

L'Oficina Tècnica està a la disposició de totes les dinamitzadores i tots els dinamitzadors de la 
xarxa a través del portal PuntTIC.cat. Referiu-vos a la  Guia bàsica de gestió del Punt TIC per 
informació addicional sobre l'oficina .

Podeu contactar-hi per correu electrònic (oficina.tecnica@punttic.cat) o via telefònica (902 365 
209) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 hores.

El servei d'assistència tècnica (HelpDesk)

El servei d'assistència tècnica vetlla per garantir  que tot l'equipament dels Punt TIC funciona 
correctament. Per desenvolupar aquesta tasca, el servei s'ocupa de:

▪ Remaquetar els sistemes que presenten problemes de programari amb la versió inicial.
▪ Verificar configuracions i adaptar-les a les necessitats de cada centre.
▪ Reparar o substituir els dispositius que s'espatllen, ja sigui a través de la garantia del seu 

fabricant o amb recursos propis.
▪ Fer un manteniment preventiu dels sistemes del Punt TIC amb el sistema de gestió remota

El servei d'assistència tècnica ofereix els seus serveis per a tot aquell  maquinari  inventariat i  
proveït  per la Generalitat de Catalunya als Punt TIC, per aquest motiu, quan us hi poseu en 
contacte és necessari que tingueu a mà el número de sèrie del dispositiu afectat.

Podeu  contactar-hi  per  correu  electrònic  (suport.  informatic@punttic.cat  )  o  via  telefònica  al 
900 800 619, en horari de 8.00 a 20.00 hores.
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El centre Punt TIC

El sistema de gestió remota de Punt TIC

El sistema de gestió remota de Punt TIC és una plataforma que es va construir l'any 2009 amb 
l'objectiu de facilitar la gestió i el manteniment dels Punt TIC de programari lliure. Tal i com s'ha  
explicat,  els  sistemes  de terminals  són especialment  interessants  perquè  concentren  tota  la 
intel·ligència  en  un  únic  dispositiu,  el  servidor,  i  això,  que  d'altra  banda  també  els  fa  més 
vulnerables perquè la fallada d'aquest dispositiu suposa la caiguda de tot el sistema, fa que la 
gestió remota sigui especialment eficient.

El sistema de gestió remota permet al servei d'assistència tècnica i a l'Oficina Tècnica donar un 
servei més àgil i proper ja que facilita, entre d'altres funcions:

▪ La connectivitat directa amb tots els centres de la xarxa
▪ El manteniment preventiu dels centres a través d'eines de monitorització
▪ La intervenció directa sobre els servidors amb eines d'accés remot
▪ La  intervenció  assistida  a  través  d'eines  d'escriptori  remot  que  permeten  l'accés  a  la 

pantalla de qualsevol dels terminals del punt
▪ La realització de còpies de seguretat de fitxers rellevants per a la configuració del Punt TIC
▪ La recollida estadística de les dades d'utilització del Punt TIC

En el capítol següent, trobareu també quines prestacions ofereix el sistema de gestió remota als 
dinamitzadors i com les podeu aprofitar.

El web de la xarxa

El portal de la Xarxa Punt TIC és disponible a  www.punttic.cat. En una xarxa tan heterogènia 
(Punt  TIC  en  espais  diferenciats,  usos  diversos,  amb materials  i  mides  diferents,  titularitats 
diverses  i  dinamitzadors/ores  amb nivells  de  formació  en  TIC  dispars),  l'espai  virtual  és  un 
element essencial per formar comunitat i fomentar el sentiment de pertinença a la xarxa, així com 
per oferir continguts i recursos tant per a la ciutadania com per al personal dinamitzador. 
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A través del portal PuntTIC.cat,  dinamitzadors/ores,  entitats i administracions informen de les 
seves  polítiques,  accions  i  propostes  per  a  la  ciutadania,  d'una  banda,  i  comparteixen 
coneixements,  reflexions  i  recursos,  d'una  altra.  Aquest  espai  virtual  es  constitueix  en  una 
referència necessària pel que fa als avenços i innovacions de la societat de la informació i les 
seves aplicacions en l'acció social, econòmica i ciutadana. És un punt de trobada viu i dinàmic, el 
reflex virtual de la xarxa real. 
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Il·lustració2.1: Pàgina d'inici del portal PuntTIC.cat



3. Quines coses podem fer al Punt TIC? Posada en marxa

 3.1 Engegar i apagar el servidor

a) Posar el servidor en funcionament

El  servidor  dels  Punt  TIC  no  té  pantalla,  atès  que  la 
interacció  sempre  es  fa  des  dels  terminals,  no  és 
necessària. Per arrencar el servidor, només cal prémer el 
botó gris d’encesa. El sistema estarà llest per començar a 
treballar passats uns 2 o 3 minuts. 

b) Apagar el servidor

Per apagar el servidor fem el mateix procediment que per 
arrencar-lo. Premem el botó gris i esperem que el sistema 
s'aturi,  generalment triga un parell  de minuts.  Per evitar 
possibles pèrdues de dades, abans de tancar el servidor 
cal sortir de les sessions de tots els client lleugers.

Els  servidors  són dispositius  que estan pensats per treballar  durant  llargs  períodes de 
temps sense aturades, malgrat això, fan un consum moderat d'electricitat, uns 350W/h, i 
des del punt de vista energètic pot ser interessant aturar-los quan hagin d'estar inactius  
durant unes hores. Com a norma general, mirarem d'aturar el servidor el mínim de cops 
possible i, en la mesura que sigui possible, no més d'un cop al dia.

 3.2 Iniciar i finalitzar una sessió al Punt TIC

Els  servidors  dels  Punt  TIC  s'instal·len  amb  un 
conjunt d'usuaris pre-configurats. Podem iniciar una 
sessió al Punt TIC amb un dels següents usuaris:

▪ Els  usuaris  genèrics  de  l'estació.  El  nom 
d'usuari i la contrasenya són estacioXX on 

XX és  el  número  de  l'equip  en  què  estem 
iniciant  la  sessió.  Per  exemple,  si  estem a 
l'estació  3,  el  nom  d'usuari  genèric 
corresponent  serà  estacio03 i  la 

contrasenya  estacio03.  La  principal 
característica d'aquests usuaris és que tenen 
perfils  temporals  que  es  restableixen  a  un 
patró predefinit amb cada inici de sessió.

Guia dels Punt TIC amb programari lliure 16

El sistema permet que 
s'accedeixi simultàniament 
amb el mateix nom usuari a 
més d'una estació però ferho 
pot comportar efectes no 
controlats i, fins i tot, la pèrdua 
de dades, així que es 
desaconsella fermament. És 
important que s'iniciï la 
sessió amb un usuari diferent 
a cada estació.
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▪ L'usuari  dinamitzador té  alguns  privilegis  addicionals  que li  permeten,  per  exemple, 
gestionar les cues d'impressió o crear usuaris addicionals. Inicialment, la contrasenya de 
l'usuari és dinamitzador.

▪ L'usuari especial perfil servei per definir el patró amb què es restauraran els perfils dels 

usuaris genèrics de l'estació. La contrasenya inicial d'aquest usuari és perfil.

Per  posar  en marxa el  terminal,  n'hi  ha prou amb 
prémer el botó d'arrencada. El sistema descarregarà 
el sistema operatiu des de la xarxa i arribarà a una 
finestra d'inici de sessió com la següent:

El funcionament predeterminat del sistema preveu la 
utilització d'un usuari  per estació de treball  amb el 
nom “estacióXX” i el mateix text com a contrasenya. 
Per  exemple,  el  nom de l'usuari  de  l'estació  1  és 
estacio01, introduïu-lo  i  premeu  la  tecla  de 
Retorn

Tot seguit, introduïu la contrasenya de l'usuari (per a 
estacio01  la  contrasenya  és  estacio01)  i 
premeu la tecla de Retorn

Després d'uns instants, el sistema us validarà i us mostrarà l'escriptori de l'usuari. La següent 
captura  de  pantalla  mostra  la  configuració  per  defecte  de  l'escriptori  dels  usuaris  genèrics 
d'estació.
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Il·lustració 3.1: Escriptori dels usuaris genèrics del Punt TIC

És molt important que canvieu les contrasenyes dels usuaris amb 
privilegis avançats tan bon punt obriu el Punt TIC al públic.
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Immediatament  després  d'iniciar  la  sessió,  es  mostrarà  l'enquesta  de  recollida  de  dades 
estadístiques.  És obligatori  omplir  aquesta enquesta per poder utilitzar  l'equipament del  Punt 
TIC, el  sistema esperarà dos minuts  a que es contesti  i  s'enviï  la resposta,  prement el  botó 
Enviar. 

Un cop feta aquesta operació es mostrarà una pantalla informant que les dades s'han processat 
correctament.  Premeu  l'enllaç  Tancar la finestra per  a  continuar  i  ja  podreu  treballar 
normalment.

Mentre no es contesti, l'enquesta es tornarà a mostrar cada dos minuts i, si passats tres intents  
encara no s'ha enviat la resposta, la sessió es tancarà automàticament.

Per garantir  que cada sessió correspon a un únic  usuari,  les sessions es tanquen de forma 
automàtica després de 10 minuts d'inactivitat. Passats deu minuts des de l'última acció de teclat 
o ratolí a un terminal, es mostrarà un avís indicant que la sessió es tancarà en quinze segons, si  
l'usuari no fa cap acció en aquest període, la sessió es tancarà.
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Il·lustració 3.2: Enquesta de recollida de dades del Punt TIC
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En  qualsevol  cas,  és  convenient que  els  usuaris  tanquin  la  sessió  abans  de  marxar.  Això 
garanteix que tot allò que s'hagi fet al Punt TIC quedi esborrat, de manera que perfils de correu  
electrònic, xarxes socials o d'altres serveis web que hagin pogut quedar oberts o guardats en la 
configuració del client web quedin totalment suprimits. Per tancar la sessió, cal accedir a l'opció  
de menú Sistema/Surt... i esperar que torni a aparèixer la pantalla d'inici de sessió.

 3.3 Coses del dia a dia

En aquest apartat, veurem com podem realitzar algunes de les activitats que habitualment es 
realitzen en un Punt TIC. Es descriuen les següents activitats:

▪ Accedir al web
▪ Correu electrònic i missatgeria instantània
▪ Fer documents, fulls de càlcul i presentacions
▪ Veure i retocar fotografies
▪ Compartir fitxers entre les diferents estacions de treball
▪ Imprimir i escanejar

Accedir al web

Per accedir al web, n'hi ha prou amb obrir  el 
Mozilla Firefox, el client web que porta la Linkat 
i la majoria de distribucions GNU/Linux. Podeu 
accedir al programa fent clic a la seva icona al 
quadre del Gnome o doble clic a la icona que 
trobareu a l'escriptori.

El Mozilla Firefox és un client web que, a més 
dels entorns GNU/Linux, també està disponible 
per  a  sistemes  Windows  i  Mac  OS X,  entre 
d'altres,  i  que,  actualment,  utilitzen  al  voltant 
d'un 30% dels usuaris d'Internet.

Correu i missatgeria instantània

La Linkat inclou programari específic per a l'ús 
de  sistemes  de  correu  i  missatgeria 
instantània.  Les  aplicacions  incloses  són:  El 
Mozilla Thunderbird i el Gnome Evolution per a la gestió dels comptes de correu i el Pidgin o 
l'Skype per sistemes de missatgeria instantània o telefonia IP. De tota manera,  atès que els  
comptes genèrics d'usuari no guarden la configuració de les aplicacions, es recomana que es 
faci servir sistemes de correu web o interfícies web de missatgeria instantània per a aquesta 
finalitat sempre que això sigui possible.  Ara bé, aquestes aplicacions es poden fer servir per 
finalitats formatives o bé en els comptes dels usuaris fixes.
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Fer documents, fulls de càlcul i presentacions

El paquet ofimàtic més habitual als entorns GNU/Linux és l'OpenOffice.org. Aquesta aplicació 
incorpora un tractament de texts, el Writer, un full de càlcul, el Calc, un editor de presentacions,  
l'Impress, un editor de dibuixos vectorials, el Draw, una eina de gestió de bases de dades, el  
Base, i algunes altres utilitats. La captura següent mostra la finestra d'inici de l'aplicació.

Des d'aquesta finestra,  podem accedir  a les diferents eines incloses al  paquet o bé obrir  un 
document ja existent.

L'OpenOffice.org treballa amb el seu propi format de document, l'OpenDocument2, però també 
pot treballar amb altres formats, alguns tan estesos com ara els del Microsoft Office.

Veure i retocar fotografies

La  major  part  de  distribucions  GNU/Linux 
inclouen el GIMP, una eina molt  completa de 
retoc d'imatges que en alguns aspectes ofereix 
funcionalitats  equivalents  a  programaris 
professionals  com  ara  l'Adobe  Photoshop. 
Aquesta aplicació està disponible a Linkat i la 
maqueta  que  es  distribueix  als  centres  Punt 
TIC. Podeu accedir-hi a través de la seva icona 
al quadre del Gnome o a l'escriptori. 

De  tota  manera,  el  GIMP  és  un  programa 
complex  i  no  gaire  adequat  per  a  usuaris 
novells, per aquest motiu, també s'ha inclòs una aplicació privativa gratuïta, el Picasa, que fa 
molt senzilla la visualització i el retoc de fotografies.

2  L'OpenDocument és un format obert suportat per diverses organitzacions i organismes internacionals 
d'estandardització estandardització 
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Il·lustració 3.3: Pantalla d'inici de l'OpenOffice.org
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Podeu accedir a l'aplicació des de l'opció de menú Aplicacions/Gràfics/Picasa.

Compartir fitxers entre les diferents estacions del centre

Tal i  com ja s'ha comentat,  les sessions que 
s'inicien  amb un usuari  genèric  d'estació  (els 
usuaris  estacioXX)  són volàtils  i  s'esborren 
cada  vegada  que  l'usuari  surt,  per  aquest 
motiu, no és possible que els usuaris desin cap 
informació  al  seu  espai.  Malgrat  això,  ens 
trobem amb situacions, especialment quan fem 
formació,  en  què  és  necessari  o  convenient 
que  els  usuaris  del  Punt  TIC  puguin  desar 
documents  al  servidor,  o  que  el  professor 
pugui posar a la disposició de tots els usuaris 
alguns  documents.  La  carpeta  Compartit que  trobem a  l'escriptori  de  totes  les  estacions 
permet desar documents que seran accessibles per a tots els usuaris del centre i no s'esborraran 
quan se surti de la sessió.

En qualsevol  cas,  els  permisos  predeterminats  per  als  documents  que es creen en aquesta 
carpeta  són  de  lectura i  escriptura per  al  seu  propietari  i  de  només  lectura per  a  la  resta 
d'usuaris. Només el propietari pot canviar aquests permisos fent clic amb el botó dret del ratolí a  
sobre  del  fitxer,  seleccionant  l'opció  Propietats al  menú contextual  i  anant  a  la  pestanya 

Permisos del quadre de diàleg de Propietats del fitxer.

Utilitzar un llapis USB als terminals

Tal  i  com  s'ha  comentat,  els  usuaris  de  les  sessions  genèriques  d'estació  no  poden 
emmagatzemar informació al servidor del centre fora de l'espai compartit a través de la carpeta 
Compartit. En qualsevol cas, els usuaris poden accedir a documents propis o desar la feina 
que hagin fet al Punt TIC en un llapis USB propi. Els terminals lleugers incorporen dos ports USB 
a la part frontal en què es pot connectar qualsevol dispositiu compatible, això inclou la majoria de 
llapis USB (USB pendrive), molts reproductors de música, càmeres de fotos, telèfons mòbils i  
qualsevol aparell que pugui funcionar com un dispositiu d'emmagatzematge USB.

En qualsevol cas, cal entendre una mica l'operativa del sistema perquè, si bé aparentment és 
igual que amb qualsevol ordinador, a la pràctica el funcionament és diferent.

Els dispositius d'emmagatzematge USB solen tenir  temps d'escriptura més lents que els disc 
durs  convencionals,  per  aquest  motiu,  les  operacions  d'escriptura es realitzen  en segon pla. 
D'aquesta manera, tot i que el sistema indica a les aplicacions que l'operació d'escriptura ja ha 
finalitzat  per alliberar-les d'estar vigilant,  en realitat  encara triga un temps en acabar-les. Per 
evitar la pèrdua de dades, és molt important treure de forma segura aquests dispositius indicant  
al sistema que els expulsi.

En  l'entorn  dels  Punt  TIC,  però,  el  dispositiu  està  connectat  a  un  equip,  el  terminal,  i  les 
aplicacions estan en un altre, el servidor, que no té accés físic al dispositiu i, per tant, no pot  
saber si les operacions d'escriptura han finalitzat, de manera que no es pot utilitzar el mecanisme 
d'expulsió o “retirada amb seguretat” que es fa servir habitualment. En aquest entorn, ha de ser  
l'usuari qui vagi amb compte i retiri el dispositiu quan aquest hagi acabat. Per saber-ho, caldrà 
que esperi un temps prudencial abans de retirar el dispositiu o bé que es refiï del seu indicador 
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lluminós, que generalment fa pampallugues mentre hi ha operacions actives i resta fix quan està 
en repòs.

Imprimir i escanejar

La dotació de maquinari dels centres Punt TIC inclou una impressora multifunció amb capacitat 
d'adquisició d'imatges (escànner) i que està connectada al servidor ja sigui per un port USB o bé 
per una de les interfícies de xarxa. 

La  impressora  del  sistema  també  està  preconfigurada  i  es  pot  fer  servir  des  de  qualsevol 
aplicació que tingui la capacitat d'imprimir.

La maqueta dels centres s'ha configurat per facilitar l'accés a aquesta funcionalitat des l'XSane, 

una  interfície  gràfica  per  facilitar  l'adquisició  d'imatges  des  d'un  escànner.  L'XSane està 

disponible amb l'opció de menú Aplicacions/Gràfics/XSane. 

D'altra banda, atès que es tracta d'un dispositiu compartit, cal tenir present que algunes opcions 
no estaran disponibles si un altre usuari les està fent servir. En concret, no és possible accedir 
simultàniament a la funcionalitat d'escànner des de més d'una estació.

 3.4 Eines pel dinamitzador

En aquesta secció, es tracten algunes eines pensades per facilitar el treball del dinamitzador o 
aportar-li dades sobre l'ús del centre. Alguns dels aspectes que es tenen en compte són:

▪ La personalització de l'entorn per defecte: el perfil
▪ L'administració d'usuaris
▪ Les estadístiques del centre

Personalització de l'entorn: El perfil

L'usuari  perfil  es fa  servir  com a patró  per  a la 
creació  dels  perfils  dels  usuaris  genèrics 
d'estació, els usuaris  estacioXX. El mecanisme 
funciona de la següent manera:

▪ Tanquem les  sessions  de  tots  els  usuaris 
genèrics d'estació

▪ Obrim  una  sessió  amb  l'usuari  perfil i 

contrasenya perfil
▪ Fem canvis a la configuració d'aquest usuari 

(pàgina d'inici del navegador, fons de pantalla, estructura del menú d'aplicacions...)
▪ Sortim de la sessió de l'usuari perfil
▪ Iniciem sessió amb l'usuari dinamitzador
▪ Fem doble clic a la icona d'escriptori Regenerar Estacions

A partir d'aquest moment, tots els canvis que hàgim aplicat a la configuració de l'usuari perfil es 
traslladaran a tots els usuaris genèrics d'estació.
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Administració d'usuaris

El  model  de centre està preparat  per  treballar  amb la  configuració  predeterminada d'usuaris 
genèrics d'estació que garanteix que els perfils d'usuari habituals no es degradin amb el temps. 
En qualsevol cas, el sistema també permet donar d'alta usuaris nominals. La finalitat d'aquesta 
funcionalitat és que els usuaris habituals del Punt TIC puguin tenir un espai personal i que la 
seva configuració es mantingui entre sessions. A banda, els usuaris nominals omplen les dades 
de la recollida estadística en el moment de fer l'alta, i l'enquesta que es mostra amb cada inici de 
sessió no se'ls mostra.

Per accedir al mòdul d'administració d'usuaris, cal 
iniciar  una sessió amb l'usuari  dinamitzador. 

Tot seguit, farem doble clic a la icona  Usuaris 
de  l'escriptori,  això  ens  obrirà  el  Mozilla 
Firefox amb una aplicació web per a la gestió 
dels usuaris del servidor.

Entreu  a  l'aplicació  amb  el  nom  d'usuari 
dinamitzador i  la  contrasenya 

dinamitzador.   Accedireu a la pantalla inicial 
del  Webmin,  un  entorn  web  per  a  l'administració  de  servidors  GNU/Linux.  A  la  cantonada 
superior esquerra, veureu un enllaç al mòdul d'Usuaris i grups, seleccioneu-lo (1) i arribareu 
a una pantalla com la següent.

Per crear un nou usuari, seleccioneu Crea un nou usuari (2) i arribareu a una pantalla com 
la següent:
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Seguiu les passes següents per fer l'alta de l'usuari:

1. Al  camp  Usuari,  introduïu  l'identificador  d'usuari.  Aquest  valor  no  pot  tenir  espais, 
accents, ni caràcters especials i ha de ser únic en l'àmbit del Punt TIC. Per exemple, per  
una  persona  que  es  digui  Montserrat  Penedès,  podeu  posar-li  com  a  nom  d'usuari 
mpenedes, montserrat.penedes o montserrat_penedes.

2. Al  camp  Nom  real,  introduïu  el  nom  real  de  l'usuari,  en  l'exemple  anterior  seria 

Montserrat Penedès.

3. Al camp Contrasenya, seleccioneu l'opció Contrasenya normal i introduïu la contrasenya 
que haurà d'introduir l'usuari per accedir a la seva sessió.

4. Al  camp  Grups  secundaris,  cal  que  afegiu  l'usuari  als  grups  següents:  audio, 

dialout, pulse, pulse-access, pulse-rt, video. Aquestes assignacions permeten 
a l'usuari fer alguns ajustaments d'àudio i vídeo per a la seva sessió.

5. Finalment, podeu prémer el botó que Crea que trobareu al final del formulari.

Un dels avantatges de fer l'alta d'un usuari seguint aquest procediment és que, des d'aquesta 
mateixa interfície d'usuari és possible omplir la seva enquesta de manera que no li demani en 
cada inici de sessió. Per fer-ho, cal que seleccionem l'enllaç + Dades que apareix a la columna 
de la dreta del llistat d'usuaris.
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Aquesta opció us donarà accés a l'enquesta d'aquest usuari i, d'aquesta manera, aconseguirem 
que  les  seves  dades  es  registrin  correctament  cada  cop  que  iniciï  sessió  sense  necessitat  
d'omplir manualment l'enquesta.

Estadístiques del centre

Una de les funcionalitats de l'entorn de gestió remota és la recollida estadística de dades dels  
usuaris de la Xarxa Punt TIC. Des de les estacions de cada Punt TIC, es pot accedir a les dades 
estadístiques dels usuaris del propi centre a través de l'adreça http://10.7.32.1. 

Feu clic a l'opció  Accediu a la monitorització del sistema de gestió remota i 

entreu amb el nom d'usuari centre i la contrasenya ikZyQSur. Arribareu a una pàgina com la 
següent:

Seleccioneu l'enllaç al vostre Punt TIC (1) i arribareu a la següent pàgina:

Des d'aquesta interfície,  seleccioneu la pestanya  Estadístiques  (2).  Trobareu la  següent 
pàgina:
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Es poden  obtenir  dades  de dues  formes,  amb l'Informe de sessions i  amb l'Informe 
general. L'Informe de sessions és una relació detallada de totes les sessions que s'han iniciat a 
la màquina en el període fixat. En canvi, l'informe general ens permet agrupar les dades per 
diferents criteris. Per exemple, un informe general per gènere ens retornarà el total d'homes i  
dones que han visitat el Punt TIC en el període demanat, o  un informe general per gènere i grup 
d'edat, ens facilitarà les dades per construir la campana de població de les persones usuàries del 
Punt TIC.

Com es pot veure a la captura, les consultes al mòdul d'estadístiques es poden fer de totes les 
dades emmagatzemades o bé d'un període concret, indicant-ne les dates d'inici i finalització.

El format de l'informe per defecte és HTML, que facilita la visualització de les dades per pantalla.  
També es pot escollir el format CSV que és més adequat per tractar les dades amb un full de 
càlcul com ara l'OpenOffice.org Calc.

 3.5 Què podem fer quan alguna cosa no va bé?

Els  sistemes  de  terminals  són  força  robustos  i  senzills  d'administrar  però,  com  depenen 
fortament  d'un  únic  component:  el  servidor,  tenen  en  aquest  un  punt  feble.  La  solució 
d'incidències  en aquest  tipus de sistemes és una mica més complexa que en altres models 
tecnològics. Per aquest motiu, si no és que estem molt segurs d'allò que estem fent, davant de 
qualsevol dubte el millor serà sempre posar-se en contacte amb el servei d'assistència tècnica 
(Help-Desk) de la Xarxa Punt TIC.
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Abans de trucar el Help Desk, comprovem que...

▪ Podem fer una breu descripció del problema
▪ Sabem des de quan existeix el problema
▪ Sabem si passa en un terminal, en més d'un o en tots
▪ Coneixem els números de sèrie dels aparells que tenen la incidència

 3.6 Preguntes més freqüents

1. En cas d'incidència, on m'he d'adreçar?
Contacta amb el servei de Help-Desk, un cop fetes les comprovacions del punt 3.5, 
trucant al telèfon 900 800 619 o al correu electrònic suport.informatic@punttic.cat

2. Per què se'm tanca la sessió de cop i volta?
La sessió es tanca després de 10 minuts d'inactivitat. D'altra banda, si no hem emplenat 
l'enquesta inicial, aquesta surt cada dos minuts, i un cap passats 10 minuts, la sessió es 
tancarà. Comprova que l'enquesta ha estat emplenada abans de trucar el Help-Desk. 

3. Com puc evitar l'enquesta de l'inici?
L'enquesta ha de ser emplenada cada vegada que iniciem sessió com a usuari genèric. 
En canvi, per a les persones que venen al punt habitualment o que fan formació, podem 
crear-los-hi un usuari personalitzat. Segueix les instruccions del punt 3.3, d'administració 
d'usuaris i segueix el pas a pas per crear un usuari nominal.

4. Puc instal·lar programes tipus Microsoft Office, Photoshop, etc.?
En principi no. El sistema Linkat ja ve amb programes d'oficimàtica (OpenOffice) o 
d'edició de imatge (Gimp, etc.), i no es pot instal·lar directament aplicatius de Windows, 
com el programari de Microsoft Office o Adobe Photoshop. Per més informació al 
respecte, podeu contactar amb el Help-Desk. 

5. Puc instal·lar nou programari?
La instal·lació de programari requereix permísos especials, podeu consultar amb el servei 
Help-Desk aquesta opció. 

6. Com puc connectar amb un portàtil a la xarxa sense fils?
Per connectar-nos, anem a la configuració de la xarxa i introduïm el nom de la xarxa 
(WIFIPuntTIC) i la contrasenya (ticajuntament). 

7. Puc afegir filtres per a la connexió sense fils?
En la configuració estàndard d'un Punt TIC, la configuració de filtres per a la connexió 
sense fils no esta prevista. Si us interessa aquesta opció, contacteu amb l'oficina tècnica 
oficina.tecnica@punttic.cat. 

8. Puc afegir filtres per a certes pàgines web o algun sistema de control parental?
En la configuració estàndard d'un Punt TIC, la configuració de filtres per a la connexió 
sense fils no esta prevista. Si us interessa aquesta opció, contacteu amb l'oficina tècnica 
oficina.tecnica@punttic.cat. 
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9. Puc canviar el sistema operatiu del punt?
És possible canviar el sistema operatiu, per exemple, posar Ubuntu. Tot i així, aquest 
canvi comporta la responsabilitat sobre la instal·lació, ja que en aquests casos el Help-
Desk únicament respondrà sobre incidències de maquinari (per exemple, el canvi d'una 
peça que ha deixat de funcionar).

10. Com reiniciar el servidor? 
Podem apagar i tornar a engegar el servidor correctament amb el botó d'alimentació, tal 
com explica l'apartat 3.1 “Engegar i apagar el servidor”. 

11. Puc crear comptes per als usuaris del meu Punt TIC? 
Sí, amb l'usuari “dinamitzador” podeu crear nous comptes d'usuari. Per crear-los, seguiu 
les instruccions de l'apartat 3.4 d'aquesta guia. 

12. Puc fer tràmits amb certificat digital als terminals del meu Punt TIC?
Actualment, el sistema de terminals lleugers no permet accedir a certificats digitals que 
no estiguin connectats al servidor, així que no és possible fer tràmits amb certificat digital 
o signar documents des dels terminals del Punt TIC.

13. Com puc fer retoc d'imatge, combinació de correspondència, i altres consultes 
sobre l'ús del programari? 
Contacta amb l'oficina tècnica de Punt TIC, t'assessorarem sobre l'ús de tot el programari 
lliure instal·lat als teus ordinadors, truca'ns al 902.365.209 o envia'ns un email a 
oficina.tecnica@punttic.cat. 
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4. Bibliografia i recursos

Guia bàsica de gestió del Punt TIC
http://www.punttic.cat/files/2010_gener_guia_3.5MB.pdf

Introducció a la Linkat 3.0
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d111/index

Guia del Mozilla Firefox
http://w3.bcn.es/fitxers/regciutatconeixement/fascicle2.569.pdf

Guia del GIMP i l'Inkscape
http://w3.bcn.es/fitxers/regciutatconeixement/fascicle4programarilliure.802.pdf

Guia de l'OpenOffice.org Writer i el Calc
http://w3.bcn.es/fitxers/regciutatconeixement/fascicle5programarilliure.037.pdf 

Guia de l'OpenOffice.org Impress i el Draw
http://w3.bcn.es/fitxers/regciutatconeixement/fascicle6programarilliure.568.pdf
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