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EINES D’AJUDA PER A ORGANITZAR EL PLA DE 
TREBALL 

PER A COMENÇAR 

 

 

 

Avui dia ja disposem de diferents mitjans per a estar connectats a la xarxa; tenim els telèfons 
intel·ligents, les tauletes digitals, els ordinadors, etc. Ara necessitem millors aplicacions o eines per 
a poder estar sincronitzats amb tots els nostres equips.  

Veurem eines com calendaris electrònics, gestors de marcadors, escriptoris virtuals, eines 
d'emmagatzematge virtual i gestors de tasques que et poden ser d'ajuda per a organitzar i planificar 
el teu pla de Treball de Fi de Grau. 

 

 

   En aquesta unitat et mostrarem algunes eines que poden ser molt útils per a planificar 
el teu Treball de Fi de Grau (TFG). 
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CALENDARIS ELECTRÒNICS 

Avui dia les persones vivim interactuant tot el temps amb mitjans tecnològics: comptes de correu 
electrònic, telèfons intel·ligents, tauletes digitals, ordinadors, etc. Per això, quan volem organitzar-
nos, la convencional agenda personal no pot servir-nos per a aquestes tasques digitals. 

 

 

Aquests dispositius verifiquen, de manera automàtica, el calendari electrònic dels membres d'un 
equip, obrin finestres de temps, proposen horaris alternatius per a les reunions, programen les 
juntes i fan cites i avisen/recorden els participants a través de missatges de correu electrònic. 
El programa més simple d'aquest tipus és el botó d’ordre Cal d'Unix, que simplement presenta un 
calendari mensual o anual. 
A continuació et mostrarem alguns dels calendaris electrònics més utilitzats per a PC. 

Google Calendar 

Un calendari electrònic és un programa de còmput que et permet utilitzar versions 
electròniques d'eines d'oficina diverses com ara un calendari, una agenda, un 
directori telefònic i una llista de contactes. Aquestes eines són una extensió de 

moltes de les característiques que ofereixen els programes per a l'administració del temps, 
com ara els paquets d'accessori per a escriptori i els sistemes centrals automatitzats d'oficina. 

  Google Calendar, el nom codi anterior del qual era CL2, és una agenda i calendari 
electrònic desenvolupat per Google. 
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Permet sincronitzar-lo amb els contactes de Gmail de manera que pots convidar-los i compartir 
esdeveniments. Està disponible des del 13 d'abril del 2006. 

 

 

Característiques de Google Calendar: 

 La interfície de Google Calendar és similar a altres utilitats de calendari per a 
escriptori com ara Microsoft Outlook o iCal per a Mac US X.  

 La interfície amb tecnologia AJAX et permet veure, afegir i encara arrossegar i soltar 
esdeveniments d'una data a una altra sense recarregar la pàgina.  

 Ofereix una varietat de vistes, com setmanal, mensual i agenda. 
 Pots afegir ràpidament esdeveniments de calendari teclejant frases en llenguatge 

natural, com ara "Reunió amb tutor 7pm".  
 Pots també fixar el nombre de dies que vols mostrar en la manera de vista 

personalitzada.  
 Tots els teus esdeveniments reflectits en Google Calendar poden ser comentats pels 

teus contactes que comparteixen aquesta eina. 
 Els esdeveniments s'emmagatzemen en línia, la qual cosa significa que el calendari 

pot ser vist des de molts llocs. En cas que experimentes una fallada de disc dur, 
també significa que cap informació es perd. 

    Tingues en compte que encara que els usuaris no estan obligats a tenir un compte de 
Gmail, sí que han de disposar d'un Google Account per a poder usar el programari. 
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ENLLAÇ AL LLOC DE GOOGLE CALENDAR 

 

iCalc 

 

Característiques de iCal: 

 Emmagatzema seguiment d'esdeveniments i cites, permet múltiples vistes de calendari (com 
calendaris domèstics, d’oficina i per a xiquets) per a identificar ràpidament conflictes 
d'horaris i temps lliure. 

 Està integrat amb MobileMe, per la qual cosa els calendaris poden ser compartits per 
Internet. També pots compartir calendaris a través del protocol WebDAV. 

 Permet la subscripció a altres calendaris per a mantenir el contacte amb amics i altres coses 
com horaris de programacions. 

   Tingues en compte que pots afegir i compartir múltiples calendaris i permetre diversos 
nivells de permisos per als usuaris amb els quals comparteixes aquesta eina. Això permet la 
col·laboració i compartir horaris entre grups. 
Google Calendar et permet crear múltiples calendaris i mostrar-los en la mateixa vista. Aquests 
també poden ser fàcilment compartits, ja siga de solament lectura o amb control complet, i 
solament per a persones específiques o per a tots. 

  iCal és una aplicació de calendari personal feta per Apple Inc. que s'executa en el 
sistema operatiu Mac US X. iCal també pot referir-se a iCalendar, el format de 
calendari estàndard usat per l'aplicació de calendari iCal. 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=cl&passive=1209600&continue=https://www.google.com/calendar/render&followup=https://www.google.com/calendar/render&scc=1
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 Permet la recepció de notificacions de pròxims esdeveniments tant en la pantalla, per correu 
electrònic, SMS o buscapersones. 

ENLLAÇ AL LLOC DE iCAL 

One Calendar 

 

 

 

Características de One Calendar:  

 Te permite ver y administrar tus calendarios en línea: Google Calendar, Windows Live, 

Hotmail, Outlook.com, Exchange, Office 365, Facebook. 

 Permite añadir, actualizar y eliminar citas. Filtra rápidamente la información que te gustaría 

ver. Contiene varias vistas: Día, Semana, Mes, Año.  

 Se puede trabajar offline sin conexión a Internet. Contiene ayuda para varios calendarios de 

Google. 

 La apariencia se puede modificar con colores personalizables. Te ofrece la posibilidad de 

poner el calendario en modo mosaico.  

 

ENLACE AL SITIO DE ONE CALENDAR 

 

 

  One Calendar necesita unos requisitos mínimos para poder funcionar: Windows 10, 
Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1 

http://www.apple.com/es/support/lion/applications/
http://www.onecalendar.nl/onecalendar/overview
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Calendarios electrónicos para Android 

A continuació veurem alguns calendaris electrònics per a Android:

 

ANY.DO:  

Sincronització senzilla en temps real entre el teu mòbil, escriptori, web i tablet. Tingues 

sincronitzades sempre totes les teues llistes de tasques, recordatoris, calendari i agenda perquè mai 

oblides res. Any.do és una llista de tasques, calendari, safata d'entrada, bloc de notes, llista de 

comprovació, tauló per a post-its o notes adhesives, una eina de gestió de projectes, una aplicació 

de recordatoris, un planificador diari, un organitzador familiar i una eina de productivitat molt 

senzilla.   

 

ENLLAÇ AL LLOC DE ANY.DO 

 

TOUCH CALENDAR:  

Touch Calendar converteix el teu calendari en una mena de Google Maps. Pots fer zoom i 

moviments cap a tots els costats per a explorar el calendari com si fóra un mapa. Com Total 

https://apkpure.com/es/any-do-to-do-list-calendar-reminders-tasks/com.anydo
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Agenda, se sincronitza amb Google Calendar i et permet activar i desactivar els teus diferents 

calendaris. 

 

ENLLAÇ AL LLOC DE TOUCH CALENDAR 

 

DEJAOFFICE:  

 

DejaOffice és una petita oficina dins del teu Android. L'aplicació inclou una gestió total i enfocada a 

professionals amb contactes, calendari, tasques, notes i control de despeses. És molt configurable i 

permet la sincronització amb totes les dades del teu Android. També hi ha una versió d'escriptori 

de pagament, que et permetrà gestionar tot de forma molt més senzilla. És una aplicació molt 

completa i útil, però no és massa intuïtiva. 

 

ENLLAÇ AL LLOC DE DEJAOFFICE 

http://es.appszoom.com/test/android_applications/productivity/touch-calendar-free_jiry.html
http://www.dejaoffice.com/
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PER A SABER-NE MÉS 

 

GESTORS DE MARCADORS 

Entre els recents èxits dins dels serveis web socials hi ha els marcadors socials, els quals et 
permeten accedir sempre que ho desitges als teus marcadors, sense necessitat d'estar en el teu 
ordinador (un dels avantatges bàsics de la web 2.0), a més de compartir-ho amb infinitat d'usuaris 
i d'infinitat de maneres. 

 

 
Calendaris  electrònics 
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_electr%C3%B3nico 
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar 
http://es.wikipedia.org/wiki/ICal 
Tutorials 
http://www.youtube.com/watch?v=HDSst1YXQdM 
http://www.youtube.com/watch?v=6jagpbOSuts 
http://www.slideshare.net/parejajd/aplicaciones-en-la-nube-v1?from_search=7 
https://www.youtube.com/watch?v=EPGcX1hOXlY 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar
http://es.wikipedia.org/wiki/ICal
http://www.youtube.com/watch?v=HDSst1YXQdM
http://www.youtube.com/watch?v=6jagpbOSuts
http://www.slideshare.net/parejajd/aplicaciones-en-la-nube-v1?from_search=7
https://www.youtube.com/watch?v=EPGcX1hOXlY
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Característiques dels  gestors de marcadors: 
 

 Una de les funcionalitats bàsiques que tenen tots els gestors de marcadors socials és 
mostrar en la portada els últims favorits afegits i els favorits més afegits. 

 Els marcadors socials o bookmarking permeten emmagatzemar, classificar i compartir 
enllaços web. La possibilitat d'emmagatzemar els teus llistats d'enllaços amb un gestor de 
marcadors et permet tenir-hi accés des de qualsevol ordinador connectat a Internet.  

  A més, aquests gestors també faciliten l'accés a marcadors emmagatzemats i etiquetatges 
per altres usuaris amb interessos semblants als teus.  

  Amb freqüència aquests gestors van més enllà i t’ofereixen altres possibilitats com la 
creació de grups, la sindicació de continguts, etc. En l'actualitat hi ha diversos gestors de 
marcadors socials. 

  En un sistema de marcadors socials pots desar una llista de recursos d'Internet que 
consideres útils en un servidor compartit. Les llistes poden ser accessibles públicament o 
de forma privada. Altres persones amb interessos similars poden veure els enllaços per 
categories, etiquetes o a l'atzar. 

 També categoritzen els recursos amb ‘tags’ o ‘etiquetes’ que són paraules assignades per 
l'usuari/ària relacionades amb el recurs. La majoria dels serveis de marcadors socials et 
permet buscar marcadors associats a determinades ‘tags’ i classificar en un rànquing els 
recursos segons el nombre d'usuaris que els han marcat. 

 

A continuació veurem alguns gestors de marcadors: 

Delicious:  

Un dels serveis de marcadors socials més populars i usat avui dia. Desa les pàgines favorites, 

organitza-les per tags i descobreix el que altres usuaris/àries estan compartint. Pots subscriure't 

mitjançant RSS a etiquetes i rebre els últims articles.  

ENLLAÇ AL LLOC 

   La seua popularitat va creixent i la competició ha fet que els serveis oferisquen alguna 
cosa més que compartir marcadors i permeten vots, comentaris, importar o exportar, afegir 
notes, enviar enllaços per correu, notificacions automàtiques, rss, crear grups i xarxes socials. 

https://del.icio.us/


Eines d’ajuda per a organitzar el plande treball 
 

 

    pàg. 11 

 

Google Bookmarks:  

És senzill i funcional, desa tots els teus enllaços en el teu compte de Google. Pots crear llistes i 

ordenar per etiquetes. 

ENLLAÇ AL LLOC 

Google Bookmarks:  

Es sencillo y funcional, guarda todos tus enlaces en tu cuenta de Google. Puedes crear listas y 
ordenar por etiquetas.  

ENLACE AL SITIO 

StumbleUpon.com:  

És dels serveis més grans i estesos. Té aplicacions per a cada navegador, botons per a compartir 

continguts en la majoria de llocs web i versions per a mòbils. És especialment útil per a trobar 

recursos valuosos en la base d'enllaços de la comunitat. 

ENLLAÇ AL LOC 

Blinklist:  

Et permet sindicar els marcadors mitjançant subministraments RSS per etiquetes, encara que a 

diferència de Del.icio.us, no sindica per tipus de mitjans/arxius. La funcionalitat més interessant de 

Blinklist és que et permet marcadors privats. Quan afiges marcadors, no solament afiges les 

etiquetes als favorits, sinó que pots seleccionar la visibilitat d'aquests. També disposa de núvols 

d'etiquetes amb les tags generals i les personals, a més de mostrar d'una manera més usable 

(pàgines) els marcadors. 

ENLLAÇ AL LLOC 

Digg.com:  

És potser un dels primers i el més social dels serveis de marcadors. No solament desa els teus 

enllaços preferits, destaca per una comunitat que tria els millors articles amb un sistema de 

puntuació que et mostra els millors de cada categoria. 

ENLLAÇ AL LLOC 

 

https://accounts.google.com/Login?continue=https://www.google.es/bookmarks/%3Fhl%3Des&hl=es&service=bookmarks
https://accounts.google.com/Login?continue=https://www.google.es/bookmarks/%3Fhl%3Des&hl=es&service=bookmarks
http://www.stumbleupon.com/
http://blinklist.com/
http://digg.com/
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CiteULike:  

Gestor en línia d'articles acadèmics. Et permet la creació d'una biblioteca personal per a conservar 

les referències dels textos d'interès detectats en la xarxa i l'exportació dels registres a eines com 

BibTeX i Endnote. 

ENLLAÇ AL LLOC 

Mendeley:  

És un gestor bibliogràfic que extrau les metadades dels documents, i els indexa automàticament. 

No és un gestor de referències simplement, és un gestor de documents. Cal sumar-hi una potent 

cerca a text complet i múltiples opcions de crear carpetes, generar còpia automàtica dels pdf, 

etiquetes i de compartir bibliografia de forma privada amb els col·legues. També et permet fer 

anotacions en forma de nota adhesiva en el pdf i subratllar text. És també una eina 

“col·laboradora” que està contribuint a difondre el producte entre els usuaris de la web social. 

ENLLAÇ AL LLOC 

Zotero:  

Extensió per al navegador Firefox que et permet recopilar, gestionar i compartir recursos 

acadèmics. 

ENLLAÇ AL LLOC 

PER A SABER-NE MÉS 

  
Gestors de marcadors 
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcadores_sociales 
http://aulablog21.wikispaces.com/TALLER+DE+MARCADORES+SOCIALES 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_5_07/aci113107.html 
http://www.hegoa.ehu.es/es/biblioteca/marcadores_sociales 
Tutorials 

http://www.citeulike.org/
http://www.mendeley.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcadores_sociales
http://aulablog21.wikispaces.com/TALLER+DE+MARCADORES+SOCIALES
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_5_07/aci113107.html
http://www.hegoa.ehu.es/es/biblioteca/marcadores_sociales
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ESCRIPTORIS VIRTUALS 

 

 

L'experiència que tindràs està orientada perquè siga idèntica a la d'un PC estàndard, però des d'un 
dispositiu de client lleuger o similar i des de la mateixa oficina o remotament. 

 
Com qualsevol altra tecnologia, la virtualització d'escriptoris proporciona una sèrie de beneficis 
clau que fa que aquesta tecnologia siga la triada per un gran nombre d'usuaris: 

http://www.slideshare.net/bibliotecacps/marcadores-sociales-y-gestores-de-referencia 
http://www.slideshare.net/jabarrera/mendeley-seminario-crai 
http://www.slideshare.net/GuiaSalud/2-web-20marcadores 

   La virtualització d'escriptori, web desktop, webtop… és un terme relativament nou, 
introduït en la dècada dels 90, que descriu el procés de separació entre l'escriptori, 
que engloba les dades i programes que utilitzes per a treballar, i la màquina física. 

L'escriptori "virtual" és emmagatzemat remotament en un servidor central en comptes de en 
el disc dur del teu ordinador personal. Això significa que quan treballes en el teu escriptori 
des del teu portàtil o ordinador personal, tots els programes, les aplicacions, els processos i 
les dades s'emmagatzemen i executen centralment, fet que et permet accedir remotament als 
teus escriptoris des de qualsevol dispositiu capaç de connectar-se remotament a l'escriptori, 
com ara un portàtil, PC, telèfon intel·ligent o client lleuger. 

http://www.slideshare.net/bibliotecacps/marcadores-sociales-y-gestores-de-referencia
http://www.slideshare.net/jabarrera/mendeley-seminario-crai
http://www.slideshare.net/GuiaSalud/2-web-20marcadores
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La virtualització d'escriptori ofereix avantatges pel que fa al model tradicional, en el qual cada 
ordinador funciona com una unitat completa i autònoma amb el seu sistema operatiu, perifèrics i 
aplicacions. 

 En general, les despeses es redueixen perquè els recursos poden ser compartits i s'assignen 
als usuaris segons les seues necessitats.  

 La integritat de la teua informació es millora perquè totes les dades s'emmagatzemen i es 
desen còpies de seguretat en el centre de dades.  

 Els conflictes en el programari es minimitzen mitjançant la reducció del nombre total dels 
programes emmagatzemats en els equips. 

 Malgrat la distribució dels recursos, pots personalitzar i modificar els equips d'escriptori 
per a satisfer les teues necessitats específiques. D'aquesta manera, la virtualització 

d'escriptori ofereix una major flexibilitat en comparació del paradigma client / servidor. 

Limitacions que té la virtualització d'escriptoris:  

 Els riscos de seguretat que es generen si la xarxa no està ben gestionada et comporta una 
pèrdua d'autonomia i privadesa.  

 Els desafiaments en la creació i el manteniment dels controladors per a les impressores i 
altres perifèrics.  

  Dificultat en la gestió de complexes aplicacions com les multimèdia.  

 
A continuació analitzarem alguns escriptoris virtuals: 

Glide US:  

Disc dur, escriptori i portal en un. El sistema operatiu web Glide US té tres tipus de vista: 
escriptori tradicional (desktop), sistema d'arxius (Glide HD) i pàgina principal (portal), a 
l'estil de iGoogle. Utilitzant la manera desktop, veuràs un conjunt d'aplicacions a través de 
les quals podràs accedir a les funcions principals. El millor són els 30 Gbytes 
d'emmagatzematge per a comptes gratuïts i l'opció de diversos comptes d'usuari. I el 
pitjor, l'edició de fotos, documents, composició de pàgines web… que es realitza en 
finestres a part del navegador principal. 

 ENLLAÇ AL LLOC 

 

http://www.glidedigital.co.uk/
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Museum Box:  

Escriptori divertit i ideal per a entorns educatius, Museum Box és una eina en línia amb la qual 
podràs crear un original escriptori en el qual guardar el teu material en caixes virtuals relacionades 
entre si, independentment del seu format. L'escriptori de Museum Box s'estructura a manera de 
caseller i pots pujar a cada espai imatges, text, sons, vídeos, fitxers o enllaços. Si et quedes sense 
espai, utilitza les capes per a accedir a nous casellers. Requereix registre si desitges guardar la 
informació en la plataforma. Un dels seus punts forts és la seua interfície gràfica: atractiva, amena 
i intuïtiva. I un dels seus punts febles és l'edició de documents en línia; encara que és possible 
crear arxius de text o gravar vídeos, les possibilitats de les seues funcions ofimàtiques són molt 
limitades 

ENLLAÇ AL LLOC 

 

OODesk:  

Sistema operatiu web versàtil i gratuït, OOdesk és un sistema web que segueix la línia de ZeroPC 
Cloud Navigator i Glide US, oferint un entorn similar al teu escriptori local. A més, admet 
aplicacions de tercers. Respecte al sistema d'emmagatzematge, des del seu Administrador d'Arxius 
podràs accedir a les funcions bàsiques de càrrega i gestió de fitxers i rastrejar les carpetes 
públiques d'altres usuaris. La compartició de contingut a través de carpetes públiques és l'única 
funció d'interacció social que implementa.Compta amb un editor de textos, de presentacions i full 
de càlcul, com també amb un visualitzador d'imatges i un reproductor multimèdia. De la mateixa 
manera, disposa de client de correu propi, encara que no és possible sincronitzar els teus comptes 
de Gmail, Yahoo, Hotmail... en un únic espai.  

http://museumbox.e2bn.org/
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ENLLAÇ AL LLOC 

 

SilveOS:  

El més semblat a Windows en el núvol, SilveOS t'ofereix la comoditat de comptar amb un entorn 
gràfic molt similar a Windows i la possibilitat de provar la plataforma sense registre, encara que no 
està traduït al castellà. És un sistema operatiu en la web que ens ofereix moltes funcions de les 
quals hem vist en programes semblants: navegador web, jocs, vídeos de Youtube, client Twitter, 
bloc de notes, Paint... 
Està integralment programat en Silverlight; té, fins i tot, una aplicació de Visual Earth i, 
sincerament, sorprèn la velocitat amb la qual s'obrin les aplicacions que contenen. 
Podeu provar-ho sense necessitat de registre, usant l'usuari Guest que deixen disponible. La seua 
interfície gràfica està 100% inspirada en Windows: menú d'inici semblant, calendari, rellotge, espai 
per a notes, icones anàlogues per als programes... En aquesta línia, compta amb les aplicacions 
Paint, Notepad i Rich Notepad per a creació d'imatge, text i text enriquit, respectivament, 
l'aspecte i característiques del qual estan basats en les homòlogues de Microsoft. Encara que sí 
que disposa de gestor de fitxers, no té carregador, la qual cosa constitueix un dels seus punts més 
febles davant escriptoris similars. Quant als aspectes socials, integra Twitter i compta amb visors 

per a Flickr i YouTube. Disposa d'un xat molt bàsic per a comunicar amb la comunitat SilveOS. 

ENLLAÇ AL LLOC 

 

http://www.oodesk.com/home.php
http://www.silveos.com/
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ZeroPC Cloud Navigator:  

És un sistema operatiu web complet i versàtil que integra sistema d'administració i 
emmagatzematge d'arxius, suite ofimàtica ThinkFree i gestor unificat de correu. Canvia el fons 
d'escriptori, organitza les carpetes, buida la paperera, accedeix al teu navegador web o utilitat de 
missatgeria, gestiona comptes d'usuari … Fins i tot podràs crear els teus documents en el núvol 
gràcies a la integració de la suite ofimàtica en línia ThinkFree. Com Linkovery, pretén reduir el 
nombre de navegadors oberts a un solament des del qual gaudir dels serveis web més populars 
amb un simple clic: Facebook, Twitter, Tuenti… Introdueix les contrasenyes una única vegada, 
gestiona tots els teus comptes des de l’Universal Inbox i estalvia temps de navegació. Disposa d'un 
sistema de càrrega de fitxers per a pujar arxius des del teu ordinador. En seguretat, admet 
realitzar còpies de seguretat de les teues dades i crear una carpeta Safety Box en la qual desar 
material confidencial, protegit mitjançant contrasenya i encriptació.  

ENLLAÇ AL LLOC 

 

PER A SABER-NE MÉS 

 
Escriptoris virtuals 
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n_de_escritorio 
http://www.pcactual.com/articulo/laboratorio/comparativas/11691/escritorios_virtuales_herr
amientas_para_trabajar_nube.html 

http://www.zeropc.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n_de_escritorio
http://www.pcactual.com/articulo/laboratorio/comparativas/11691/escritorios_virtuales_herramientas_para_trabajar_nube.html
http://www.pcactual.com/articulo/laboratorio/comparativas/11691/escritorios_virtuales_herramientas_para_trabajar_nube.html
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EMMAGATZEMATGE VIRTUAL 

 

Mitjançant els serveis web d'emmagatzematge de dades, avui és possible emmagatzemar les teues 
dades i arxius en el ciberespai, una cosa que uns anys arrere ni tan sols haguérem pensat. 

Característiques principals de l'emmagatzematge virtual: 

 Aquests "discos durs virtuals" et faciliten desar còpies en línia dels teus arxius i pots al 
mateix temps compartir-los amb altres internautes.  

  Aquests serveis et permeten fer còpies de seguretat dels teus arxius i poder accedir-hi des 
de qualsevol ordinador connectat a Internet.  

  Et permet comptar amb un espai en què protegir aquella informació més sensible als teus 
interessos davant qualsevol inconvenient que puga sorgir amb l'equip o dispositiu en què 
habitualment deses les teues dades. 

 Aquests serveis d'emmagatzematge virtual ofereixen generalment comptes gratuïts per a 
petites quantitats de dades i si l'objectiu és emmagatzemar una major quantitat 
d'informació hauràs de contractar un compte de pagament per un abonament mensual o 
anual determinat.  

http://planetared.com/2012/01/dexpot-escritorios-virtuales-para-windows-7/ 
http://www.portalprogramas.com/descargar/escritorio-virtual 
Tutorials 
http://www.youtube.com/watch?v=jDgE7SN1-ic 
http://www.youtube.com/watch?v=ydla5a8R95Y 
http://www.youtube.com/watch?v=w74GFsVekHw 

http://planetared.com/2012/01/dexpot-escritorios-virtuales-para-windows-7/
http://www.portalprogramas.com/descargar/escritorio-virtual
http://www.youtube.com/watch?v=jDgE7SN1-ic
http://www.youtube.com/watch?v=ydla5a8R95Y
http://www.youtube.com/watch?v=w74GFsVekHw
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  La transmissió de dades es fa mitjançant tecnologia de xifrat i, a més, és possible desar tot 
tipus d'arxius: imatges, vídeos, cançons i àudio i documents en pràcticament tots els 
formats. 

  L'accés als continguts pot fer-se en tot moment i lloc i amb qualsevol dispositiu que et 
permeta accedir a un navegador web. 

Exemples de serveis d'emmagatzematge virtual 

 

 

 

Dropbox 

És una aplicació que et permet donar suport i emmagatzemar arxius fent una sincronització entre 
el teu ordinador i un disc virtual en la xarxa. Crea una simple carpeta en el teu escriptori en què 
pots incloure tot el que vulgues i compartir-ho amb altres usuaris. De forma gratuïta et permet 
emmagatzemar fins a 2 gb, capacitat que pots augmentar, si el recomanes, fins a 8gb. Pagant, pots 

augmentar la capacitat encara més si ho desitges. ENLLAÇ AL LLOC 

 

  Es diferencien majorment en les capacitats d'emmagatzematge, quotes que cal abonar 
per a comptes de major capacitat i que, a més, alguns ofereixen programari en línia per a editar 
documents i arxius de diferents extensions. 

https://www.dropbox.com/
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Adrive  

Sistema d'emmagatzematge virtual que t'ofereix una capacitat de 50 GB gratuïts. No té una 
interfície molt atractiva ja que està dissenyat simplement per a pujar arxius i emmagatzemar-los o 
compartir-los.  

ENLLAÇ AL LLOC 
 

File.ai  

Ideal per a compartir arxius pesats i sense registre. Rapidíssim, estable i segur, a més de ser 
totalment gratuït. Serà suficient afegir-hi l'arxiu que vols compartir i en segons (o minuts, 
depenent de la grandària de l'arxiu) tindràs diversos enllaços per a compartir directament a través 
del correu electrònic o per les xarxes socials.  

ENLLAÇ AL LLOC 

Dropsend 

Et permet compartir arxius pesats fàcilment. Pots pujar fins a 2 GB de forma gratuïta, encara que 
necessitaràs d'un registre previ per a utilitzar-lo. Només es poden pujar 5 arxius per mes. 
Òbviament, es pot saltar eixa restricció pagant la mòdica quota mensual. 

ENLLAÇ AL LLOC 

SpiderOak  

Servei mitjançant el qual pots emmagatzemar vídeos, música, fotografies, documents, etc., i que 
et permet accedir a eixa informació des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Et 
proporciona una capacitat d'emmagatzematge gratuït de 2GB, augmentable fins a 100 GB en la 
versió de pagament.  

ENLLAÇ AL LLOC 

 

Box.net  

Servei d'emmagatzematge remot d'arxius. El servei és gratuït amb límit de 5 GB, encara que també 
pots comprar un compte de pagament amb capacitat fins a 500 GB. 

ENLLAÇ AL LLOC 

http://www.adrive.com/
http://fileai.com/
http://www.dropsend.com/
https://spideroak.com/
https://app.box.com/login
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4shared  

Et permet emmagatzemar arxius amb un espai gratuït de fins a 10 G. També disposa d'aplicació 
Android per a gestionar els arxius des del mòbil.  

ENLLAÇ AL LLOC 

Google Drive  

És un reemplaçament de Google Docs que ha canviat l’adreça d'enllaç de docs.google.com per 
drive.google.com entre altres qualitats. Comptes amb 15 GB d'espai gratuït per a emmagatzemar 
els teus arxius, ampliables mitjançant pagament. És accessible a través de la pàgina web des 
d'ordinadors i disposa d'aplicacions per a iOS i Android que et permeten editar documents i fulls 
de càlcul. 

ENLLAÇ AL LLOC 

Dropcanvas  

Servei en línia que et permet compartir arxius de tot tipus. Tens 5GB d'emmagatzematge, i encara 
que no és necessari registrar-se per a afegir-los i compartir-los, sí que és necessari fer-ho per a 
gestionar el que tens emmagatzemat.  

ENLLAÇ AL LLOC 

iCloud  

És el sistema d'emmagatzematge virtual d'Apple. El sistema basat en el núvol et permet 
emmagatzemar música, vídeos, fotos, aplicacions, documents, enllaços favorits de navegador, 
recordatoris, notes, iBooks i contactes, a més de servir com a plataforma per a servidors de correu 
electrònic d'Apple i els calendaris. Cada compte té 5 GB d'emmagatzematge gratuït; el contingut 
comprat d'Apple iTunes (aplicacions, música, pel·lícules i vídeos) s'emmagatzema de forma 
gratuïta sense interferir en eixos 5 GB. 

ENLLAÇ AL LLOC 

PER A SABER-NE MÉS 

http://www.4shared.com/
http://www.google.com/intl/es/drive/about.html
http://dropcanvas.com/
https://www.icloud.com/
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GESTORS DE TASQUES 

 

 
Emmagatzematge virtual 
http://www.informatica-hoy.com.ar/internet/Almacenamiento-Virtual.php 
http://chsos20122910022.wordpress.com/2012/10/11/almacenamiento-virtual/ 
https://blog.dataprius.com/index.php/2016/08/03/almacenamiento-en-la-nube/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_en_nube 
http://vegagestion.es/almacenamiento-la-nube-caracteristicas-ventajas-desventajas/ 
Tutorials 
http://www.slideshare.net/CESARSICUARIZA/almacenamiento-virtual-8394095 
http://www.slideshare.net/carmenperess/presentacion-26878335 
https://www.youtube.com/watch?v=iijSFbJdzLo 
https://www.youtube.com/watch?v=YsIQnebGj1c 
 

 Es tracta d'aplicacions que han pres el relleu a la nota adhesiva, a les tradicionals 
agendes que van d'un costat a un altre i quasi mai tens a mà i a les PDA. En la majoria 
dels casos, són unes eines molt pràctiques, ben desenvolupades i d'aspecte elegant. 

Resulten especialment útils quan se t'acumulen les tasques de cada projecte i has de 
donar prioritat a unes sobre altres. Per exemple, quan estàs treballant simultàniament en dos 
projectes i has d'organitzar-te adequadament i de manera productiva la teua jornada de treball. 

http://www.informatica-hoy.com.ar/internet/Almacenamiento-Virtual.php
http://chsos20122910022.wordpress.com/2012/10/11/almacenamiento-virtual/
https://blog.dataprius.com/index.php/2016/08/03/almacenamiento-en-la-nube/
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_en_nube
http://vegagestion.es/almacenamiento-la-nube-caracteristicas-ventajas-desventajas/
http://www.slideshare.net/CESARSICUARIZA/almacenamiento-virtual-8394095
http://www.slideshare.net/carmenperess/presentacion-26878335
https://www.youtube.com/watch?v=iijSFbJdzLo
https://www.youtube.com/watch?v=YsIQnebGj1c
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En definitiva, són programes que ajuden que les teues hores de treball siguen més profitoses. 
Aquestes aplicacions et seran de gran ajuda a l'hora de planificar el teu TFG. 

 
A més, en general, et permeten revisar les teues llistes des de qualsevol dispositiu mòbil, una cosa 
interessant per a qui usa el telèfon intel·ligent o la tauleta digital també per a treballar: podràs així 
comprovar què tens fet i què queda per fer. 

 
I és que no és el mateix saber quina tasca has de fer –una cosa que sols emmagatzemar en la 
memòria confiant-hi absolutament– que tenir controlat en una eina el temps d'execució d'eixa 
tasca: podràs fixar una data límit per a acabar un projecte i activar una alarma o recordatori. 

A continuació veurem alguns exemples de gestors de tasques: 

Wunderlist 

És una bona i senzilla aplicació que et permet crear llistes de tasques i jerarquitzar la importància 
de cadascuna. Funciona fluidament i ha aconseguit gran acceptació entre els usuaris. A més, 
t'ofereix la possibilitat de delegar tasques, una cosa que cal tenir en compte si es tracta d'un 
projecte col·laborador. En allò que Wunderlist supera els altres és en disseny: és molt net i et 
permet modificar el fons al teu gust.  

ENLLAÇ AL LLOC 

 

https://www.wunderlist.com/en/
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Nozbe 

Nozbe se'ns mostra com una de les més completes: pots personalitzar el teu compte amb un logo 
personal, adjuntar arxius a cada projecte, sincronitzar amb Twitter, Dropbox, Evernote i el teu 
calendari de Google, enviar un correu al sistema per a crear noves tasques, etc. La utilitat 
d'aquesta eina la marques tu: pots usar Nozbe com una simple llista de tasques o per a projectes 
més complexos que requereixen la col·laboració dels membres del teu equip. 

ENLLAÇ AL LLOC 

 

 

Teux Deux 

Aquesta aplicació és perfecta per a configurar el teu treball setmanalment: el programa et separa 
en columnes la setmana laboral i és molt fàcil d'usar. Destaca per la claredat i senzillesa: l'única 
cosa que veus en la pantalla són les tasques dels pròxims dies. I és gratuït.  

ENLLAÇ AL LLOC 

 

Do it (Tomorrow) 

Aquest gestor supera a Teux Deux en senzillesa. Ací pots planificar el treball d'una setmana i 
programar les tasques d'avui i les de demà. Aquesta eina és molt adequada si prefereixes l'agenda 
de tota la vida, perquè així és la seua interfície: una pàgina per a avui i una altra per al treball 
dedemà… sumat a allò que no pugues acabar avui.  

http://www.nozbe.com/es/
https://teuxdeux.com/
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ENLLAÇ AL LLOC 

 

Omnifocus 

Malgrat que no està disponible per a Windows, Omnifocus mereix ací un bon lloc per destacar 
com el gestor GTD (Getting Things Done) més potent. És molt popular i hi pots marcar dates límit a 
les tasques o projectes i afegir-hi missatges de veu i imatges. La pega és l’elevat preu en l'Apple 
Store.  

ENLLAÇ AL LLOC 

 

Remember the Milk 

Alguna vegada vas oblidar comprar la llet que t'havien encarregat? D'ací ix el nom d'aquesta 
aplicació. Per a evitar distraccions en la compra o en qualsevol altre àmbit, com en el teu treball, 
no vénen gens malament gestors de tasques com aquest. Batejat com Remember the Milk, 
aquesta aplicació ha aconseguit àmplia popularitat i no pel seu nom... o sí? RTM destaca perquè 
t'ofereix una àmplia varietat d'opcions per a organitzar les tasques i perquè et permet la integració 
amb Gmail, Google Calendar i Twitter. A més, podràs compartir una tasca perquè t'ajuden amb 
aquesta, o publicar-la perquè t'assessoren. Davant aquests avantatges, té un parell 
d'inconvenients que podrien salvar-se en un futur: la interfície de la versió web resulta un poc 
desfasada i no és fàcil trobar totes les funcionalitats que ofereix, com la integració amb el teu 
compte de Twitter o la de poder compartir amb algú una llista de tasques. 

 ENLLAÇ AL LLOC 

http://tomorrow.do/
http://www.omnigroup.com/omnifocus/
http://www.rememberthemilk.com/?__=&hl=es
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Things 

Things és una aplicació molt útil i ha guanyat també molts adeptes. Quan Things veu que no has 
complit amb alguna tasca en la deguda data, t'ho recorda i la passa de forma automàtica a la llista 
de les tasques que has d'acabar avui. Et permet, així mateix, afegir-hi contactes i encomanar-los 
alguna tasca. 

ENLLAÇ AL LLOC 

 

Producteev 

Amb Producteev podràs distribuir les teues tasques en projectes i afegir-hi subtasques. La versió 
gratuïta et permet convidar una persona a la teua àrea de treball, però amb la subscripció mensual 
podràs afegir-hi, a més, col·laboradors i interactuar amb ells. És ací on destaca aquesta eina, en 
l'organització i distribució de les tasques dels membres del teu equip. Un altre punt a favor de 
Producteev està en la possibilitat d'adjuntar arxius i descarregar-los en qualsevol moment. 

ENLLAÇ AL LLOC 

http://culturedcode.com/things/
https://www.producteev.com/
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Toodledo 

Amb Toodledo pots organitzar les tasques segons preferències i prioritats. Si tens una jornada de 
treball intensa però no estàs segur de quina és la cosa que hauries de fer en primer lloc, l'aplicació 
pot planificar-ho per tu i suggerir-te, a partir del temps volgut per a cadascuna de les tasques, la 
data límit i la rellevància, quina has de completar primer i quina després. La versió gratuïta inclou 
allò més bàsic, però si vols, a més, compartir les teues llistes i que l'eina t'ajude amb la planificació 
del teu treball, entre altres funcionalitats, pots subscriure't a la versió de pagament. 

ENLLAÇ AL LLOC 

 

PER A SABER-NE MÉS 

 
Gestors de tasques 
http://www.lancetalent.com/blog/las-10-mejores-herramientas-para-la-gestion-de-tareas/ 
http://www.applesfera.com/aplicaciones-os-x-1/como-elijo-mi-gestor-de-tareas-ideal 

http://www.toodledo.com/
http://www.lancetalent.com/blog/las-10-mejores-herramientas-para-la-gestion-de-tareas/
http://www.applesfera.com/aplicaciones-os-x-1/como-elijo-mi-gestor-de-tareas-ideal
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PER A ACABAR 

En aquesta unitat hem mostrat diferents eines d'ajuda que poden resultar-te útils per a organitzar 
el teu Treball de Fi de Grau. 

Hem après a: 

 Conèixer les utilitats que tenen els calendaris electrònics. Conèixer els diferents programes 
que podem utilitzar tant per a PC com per a sistemes Android. 

 Conèixer les utilitats que tenen els gestors de marcadors, les característiques i els diferents 
programes que podem utilitzar. 

 Conèixer les utilitats que tenen els escriptoris virtuals, les característiques i conèixer alguns 
dels escriptoris més utilitzats. 

 Conèixer les utilitats de l'emmagatzematge virtual, les característiques principals i els 
diferents sistemes d'emmagatzematge que podem utilitzar. 

 Conèixer les utilitats que tenen els gestors de tasques i els diferents gestors que podem 
utilitzar. 

 

 

 

 

 

 

http://communitysroom.wordpress.com/2012/02/29/los-mejores-gestores-de-tareas/ 
http://www.tecnologiadetuatu.elcorteingles.es/telefonia/gestores-de-tareas/ 
http://www.blog.andaluciaesdigital.es/12-herramientas-para-gestion-de-tareas-y-proyectos/ 
Tutorials 
http://www.slideshare.net/javiprada1/hiveminder-cmo-usar-un-gestor-de-tareas 
https://www.youtube.com/watch?v=HTZfwrtM2XA 
https://www.youtube.com/watch?v=wOxbOxWbFv0 

http://communitysroom.wordpress.com/2012/02/29/los-mejores-gestores-de-tareas/
http://www.tecnologiadetuatu.elcorteingles.es/telefonia/gestores-de-tareas/
http://www.blog.andaluciaesdigital.es/12-herramientas-para-gestion-de-tareas-y-proyectos/
http://www.slideshare.net/javiprada1/hiveminder-cmo-usar-un-gestor-de-tareas
https://www.youtube.com/watch?v=HTZfwrtM2XA
https://www.youtube.com/watch?v=wOxbOxWbFv0

