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Índex 

Tema 1. La Constitució espanyola. 

1. La Constitució espanyola de 1978. 

2. Valores superiors i principis inspiradors. 

3. Drets i llibertats. 

 

Tema 2. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

1. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

2. Estructura i contingut bàsic. 

3. L'organització territorial de la Comunitat Valenciana 

 

Tema 3. La Generalitat i l'administració de la Generalitat. 

1. La Generalitat Valenciana.  

2. Altres institucions de la Generalitat Valenciana.  

3. Organització de l'administració de la Generalitat Valenciana. 

 

Tema 4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 

1. Característiques generals. 

2. Les persones interessades en el procediment administratiu.  

3. Els registres administratius. 

4. Els actes administratius. 
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Tema 5. el procediment administratiu comú. 

1. El procediment administratiu comú.  
 

2. Estructura del procediment.  
 

3. Els recursos administratius.  
 

4. Òrgans administratius.  
 

5. La competència.  
 

Tema 6. L'organització del personal de l'administració de la Generalitat. 

1. L'organització del personal de l'administració de la Generalitat. 

2. Adquisició i pèrdua de la relació de servei. 

3. Drets i deures dels empleats públics. 

 

Tema 7. Protecció de dades. 

1. Concepte, normativa i definicions bàsiques. 

2. Principis de la protecció de dades. 

3. Drets. 

4. Dades de categoria especial. 

5. El concepte d'arxiu i el dret d'accés als arxius  
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Tema 8. La igualtat efectiva de dones i homes. 

1. Sistema sexe-gènere. 

2. Violència de gènere. 

3. El llenguatge no sexista. 

4. Feminisme. 

5. Gènere i ocupació. 

6. Polítiques d'igualtat. 

7. Normes d'igualtat de gènere a la Comunitat Valenciana. 

 

 

Tema 9. Prevenció de riscos laborals. 

1. Origen. 

2. Drets i deures dels i les treballadores. 

3. Obligacions de les empresàries i empresaris. 

4. Consulta i participació de les persones treballadores. 

 

Tema 10. Informàtica bàsica. 

1. Conceptes bàsics. 

2. Components de l'ordinador. 

El programari.  

El maquinar i.  
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Tema 11. el sistema operatiu i algunes aplicacions per a treballar. 

1. Encesa i apagat. 

2. Introducció al Window10. 

3. Adapta l'ordinador. 

4. Programes i documents, 

5. Com organitzar la informació.  

6. Nocions bàsiques del processador de textos Microsoft Word. 

7. Full de càlcul Microsoft Excel. 

 

 

Tema 12. Internet. 

1. Què és internet? 

2. Com s'organitza internet. 

3. Què és navegar per internet? 

4. El correu electrònic. 
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Temari auxiliar administratiu 2022 

1.La Constitució  

espanyola 
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La Constitució espanyola 

 

Índex 

 

1. La Constitució espanyola de 1978  

2. Valors superiors i principis inspiradors  

3. Drets i llibertats  
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1.La Constitució espanyola 

 
La Constitució és la norma més important d'un Estat. 
És una llei superior a totes les altres llei o normes d'un Estat. 
El que diu la Constitució espanyola cal complir-ho. 
 
La Constitució diu com s'organitza l'Estat.  
Estableix la relació entre els poders de l'Estat. 
També estableix la relació entre els poders de l'Estat i els ciutadans. 
 
Els poders de l'Estat són: 
El poder legislatiu que fa les lleis. 
El poder executiu que posa en pràctica les lleis. 
El poder judicial que vigila que es complisquen les lleis. 
 
La Constitució també diu quins són els drets més importants de les persones, quins 
són els seus deures i quines són les seues llibertats públiques. 
 
També conté normes sobre com s'organitza el territori en Espanya. 
Per exemple, els municipis o províncies o les comunitats autònomes.  
 
La Constitució espanyola té un preàmbul i 11 títols. 
Aquests títols inclouen en total 169 articles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preàmbul: explicació 
curta que es dona 
abans de parlar sobre 
alguna cosa en 
concret. 
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També té unes disposicions que tanquen la Constitució. 
Les disposicions valen igual que els articles de la Constitució. 
Les disposicions amb modificacions o aclariments d'algunes qüestions concretes. 
 
En l'article 1 diu: 
Espanya es constitueix com un estat social i democràtic de dret. 
  
Açò vol dir que: 
 

 Espanya és un estat social perquè l'Estat intervé per atendre les necessitats 
de la ciutadania. 

 
 És un estat democràtic 

perquè la Constitució és per a la gent 
i perquè la ciutadania pot triar 

els seus representants. 
 

 És un estat de dret perquè les lleis 

i normés jurídiques obliguen la ciutadania 

i també a tots els poders de l'Estat  
i a totes les institucions. 

 
La Constitució espanyola tracta temes molt importants: 
 

 A Espanya hi ha una monarquia parlamentària. 
Això és, que el rei és el cap de l'Estat. 

 
 Les Corts Generals estan formades pel Congrés dels Diputats i el Senat.  

En el Congrés dels Diputats i al Senat es reuneixen els representants polítics 
triats per la ciutadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un estat democràtic és aquell 
que té una democràcia com a 
forma de govern, és a dir, que 
els ciutadans i les ciutadanes 
voten per a elegir qui dirigeix el 
país. 
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 La nació espanyola és indissoluble. 

La Constitució garanteix 

l’autonomia de les nacionalitats  
i regions d’Espanya 

i la solidaritat entre elles.  
També garanteix l’autonomia  
de les corporacions locals 

que són els municipis i les províncies. 
 

 El castellà és la llengua oficial en tota Espanya. 
Les altres llengües espanyoles també són oficials 

en les seues comunitats autònomes.  
Per exemple, el gallec és oficiala Galícia. 

 
 La capital d’Espanya és la vila de Madrid. 

 
 La Constitució espanyola reconeix l'existència dels partits polítics, els sindicats 

i les associacions empresarials. 
 

 Dona a les Forces Armades la missió de garantir 

la sobirania i independència d’Espanya  
i la missió de defendre’n el territori. 

 
 La bandera espanyola 

està formada per 3 franges horitzontals: 
Roja, groga i roja.  
La franja groga és el doble d'ampla 

que cadascuna de les franges roges. 
 
En Espanya hi ha 3 poders de l'Estat: 
1. E l  poder legislatiu. 
És el poder que aprova les lleis.  
Està en les Corts Generals 

que són el Congrés dels Diputats i el Senat. 
 
 
 
 

Indissoluble és que 
no es pot separar o 
dividir en parts. 

L’autonomia és la capacitat que 
té una persona o un grup de 
persones per a actuar per elles 
mateixes sense dependre de res 
ni de ningú. 

La sobirania és 
l’autoritat, el govern 
propi. 
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2. El poder executiu. 
És el poder que posa en pràctica les lleis.  
El poder executiu a Espanya està en el Govern 

que està format pel president o presidenta, 
els vicepresidents o vicepresidentes  
i els i les ministres. 
 
3. El poder judicial 
És el poder que valora si es compleixen les lleis 

i castiga a qui no les compleix.  
També controla que el poder legislatiu 

i el poder executiu compleixen les lleis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDA: 
La Constitució espanyola de 1978 
és la norma més important en Espanya. 
En la Constitució estan els drets fonaments de les persones, els seus deures i les 
llibertats públiques.  
 
La Constitució té les normes sobre l’organització territorial d'Espanya. 
Aquesta organització és en comunitats autònomes, províncies i municipis. 
També té normes sobre el Govern. 
 
La Constitució espanyola està dividida en 11 títols. 
Espanya es un estat social i democràtic de dret. 
A Espanya hi ha monarquia parlamentària. 
El rei és el cap de l’Estat. 
Els 3 poders de l’Estat en Espanya són: 

 El poder legislatiu.  
 El poder executiu.  
 El poder judicial. 

 
 



 
 
 

Pàgina 12 de 118 
 
 
 

 
 

2.Valors superiors  

i principis inspiradors 

 
L'article 1 de la Constitució espanyola diu 

que un estat social i democràtic de dret  
té com valors més importants: 
 

 La llibertat. 
La llibertat personal i la llibertat política. 
Llibertat per a dir el que pensem. 
Llibertat per a formar part d'una associació,  
sempre que aquesta associació siga legal.  
Llibertat per a votar en les eleccions. 
 

 La justícia. 
La llei és per a totes les persones 

i per a totes les organitzacions públiques i privades.  
La justícia és donar a cada persona 

el que li correspon segons les seues necessitats. 
 

 La igualtat. 
Tots els espanyols són iguals davant la llei. 
No es pot discriminar a ningú per la seua religió,  
pel seu sexe, per la seua opinió, 
ni per cap altra raó social o personal. 
 

 El pluralisme polític. 
Són les diferents idees polítiques.  
La ciutadania pot donar el seu suport a aquestes idees polítiques 

en els diferents partits i organitzacions 

 
 
 
 
 

Valors són les 
qualitats, desigs 
importants. 
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Els principis inspiradors 

estan en el Preàmbul de la Constitució espanyola. 
Els principis inspiradors són: 
 

 Garantir la convivència democràtica. 
 Garantir un ordre econòmic i social just. 
 Que hi haja un Estat de Dret. 
 Protegir a tots els espanyols 

i a tots els pobles d’Espanya. 
 El progrés de la cultura i de l'economia. 
 Crear una societat democràtica avançada. 
 Col·laborar per la pau i la cooperació  

de tots els pobles de la terra. 
 
 

3.Drets i llibertats 
 
Els drets i llibertats són en el títol 1 de la Constitució. 
En diem drets i deures fonamentals dels ciutadans 

perquè són molt importants per tal que un estat siga democràtic.  
Aquests drets estan relacionats amb la dignitat de la persona. 
 
Els drets fonamentals són: 
 

 La igualtat davant la llei. 
Tots els espanyols són iguals davant la llei. 
No es pot discriminar a ningú per la seua religió,  
pel seu sexe, per la seua opinió, 
ni per cap altra raó social o personal. 

 
 El dret a la vida. 

El dret a la integritat física i moral.  
Això és, que ningú pot ser torturat, 
ni rebre un tracte inhumà o humiliant. 

 
 

Principis són els 
objectius, les coses que 
ha de protegir la 
Constitució. 

Un estat democràtic és 
aquell que té una 
democràcia com a forma 
de Govern, és a dir, que 
els ciutadans i les 
ciutadanes voten per a 
elegir qui dirigeix el país. 

Preàmbul és una 
explicació curta que 
es dona abans de 
parlar sobre alguna 
cosa en concret. 
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 La llibertat ideològica, religiosa i de culte.  

Cada persona pot tenir les seues pròpies idees  
i seguir la seua pròpia religió. 

 Dret a la llibertat i a la seguretat. 
 Dret al honor, a la intimitat personal i familiar  

i a la pròpia imatge. 
 Dret a viure on es vulga  

i dret a poder moure’s per tota Espanya. 
 Dret a pensar el que es vulga. 
 Dret a escriure, pintar o a fer qualsevol obra artística  

o científica de format lliure. 
 Dret a comunicar o rebre informació vertadera  

sense que castiguen la persona que ho fa. 
 Dret a reunir-se de forma pacífica i sense armes. 
 Dret a formar part d'una associació. 
 Dret de la ciutadania a participar en els afers públics  

i a accedir a càrrecs públics. 
 Dret a la tutela judicial. 

Això és, que el poder judicial protegeix la ciutadania. 
 Dret al principi de legalitat penal. 

Això és, que les persones només poden ser condemnades per delictes que 
existeixen en les lleis en cada moment. 

 Dret a rebre una educació. 
I dret a la llibertat en l'ensenyament. 

 Dret a posar-se de vaga. 

 Dret de petició individual i col·lectiva. 
Això és, que els espanyols tenen dret a presentar una queixa o una proposta 
a les institucions per a demanar que actuen o donen una solució a un 
problema. 
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Després dels drets fonamentals, la Constitució parla dels drets i deures de la 
ciutadania. 
Aquests drets i deures de la ciutadania són: 
 

 Els espanyols poden i han defendre Espanya. 
 Les persones han  de pagar impostos segons els seus ingressos. 
 Els homes i les dones tenen dret a casar-se. 
 Les persones tenen dret a posseir coses i a heretar coses. 
 Els espanyols tenen el dret i l'obligació de treballar. També poden crear 

empreses. 
 
Després la Constitució parla dels drets socials i polítics. 
Aquests drets són: 
 

 Les institucions han de protegir les famílies. 
 Les institucions han de prendre decisions 

per a ajudar que hi ha treball per a totes les persones, millore 
la qualitat de vida de tots i hi haja un repartiment de la riquesa 
entre tots. 

 Espanya té Seguretat Social pública. 
La Seguretat Social s’encarrega de pagar les pensions als jubilats i donar 
ajudes socials en casos de necessitat. 

 Les persones tenen dret a rebre protecció per a la seua salut. 
 Les persones tenen dret a gaudir de la cultura. 
 Les persones tenen dret a gaudir de la natura. 
 Les institucions han de cuidar el patrimoni artístic  

i històric, com les catedrals, els monuments o les obres d’art. 
 Els espanyols tenen dret a gaudir  d'un habitatge digne i adequat. 
 Les institucions han de facilitar la participació dels joves en la societat. 
 Les institucions han de protegir les persones amb discapacitat. 
 Les institucions han de donar pensions i serveis socials a les persones 

majors. 
 Les institucions defenen els drets dels consumidors. 

 
 
 
 
 
 

Institucions són 
òrgans de Govern 
que dirigeixen els 
països o ajuden 
per tal que tot 
funcione bé. I que 
es complisquen 
les lleis.  
Per exemple, Les 
Corts. 
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 Les persones poden crear organitzacions de professionals, per exemple, 

d’agricultors o de comerciants. 
 
Tots aquests drets tenen una protecció especial.  
La Constitució espanyola crea el càrrec de Defensor del Poble per a la defensa 
d'aquests drets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECORDA 
Els drets i llibertats estan en el títol 1 de la Constitució. 
 
En diem drets i deures fonamentals dels ciutadans 
perquè són molt importants 
per tal que un estat siga democràtic.  
Aquests drets estan relacionats amb la dignitat de la persona. 
 
Els principis de la política social i econòmica són drets socials. 
Aquests drets serveixen per a construir l’estat social. 
 
Per a defendre els drets i llibertats de la ciutadania, 
la Constitució crea el càrrec de Defensor del Poble. 
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2 Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat  

Valenciana 

Temari auxiliar administratiu 2022 
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Estatut d'Autonomia  

de la Comunitat Valenciana 

 

Índex 

 

1. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Estructura i contingut. 

2. L'organització territorial de la Comunitat Valenciana. 
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1.Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana 

 
La Comunitat Valenciana naix pel desig dels seus habitants 
de tindre una identitat pròpia. 
Això va ser possible després d'aprovar-se la Constitució espanyola. 
L'Estatut va permetre al poble valencià tindre un govern propi 
amb les seues institucions i amb les seues tradicions i la seua cultura. 
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 
està recollit en la Llei orgànica 5/1982 d'1 de juliol, 
aprovada per les Corts Generals espanyoles. 
 
L'Estatut d'Autonomia valencià 
està formada per diversos apartats: 
• Preàmbul. 
Explica per què és necessària aquesta llei. 
• Títols. 
Són els temes sobre els quals tracta la llei. 
Aquesta llei té 10 títols. 
Alguns títols tenen diversos capítols. 
• Articles. 
Són les normes i acords que cal complir. 
• Disposicions addicionals, transitòries i finals. 
Són els apartats que van després dels articles 
i expliquen altres acords de les Corts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Corts és el Parlament 
valencià.  
I controla el Govern. 
És on es fan i voten les 
lleis i representen a tots 
els valencians i 
valencianes. 
 

Institucions són òrgans 
de Govern que dirigeixen 
els països o ajuden per tal 
que tot funcione bé. I que 
es complisquen les lleis.  
Per exemple, les Corts. 

Preàmbul: explicació 
curta que es dona 
abans de parlar sobre 
alguna cosa en 
concret. 
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Estatut d'Autonomia valencià té 10 títols o temes. 
 
 
Títol 1. 
Aquest títol parla de temes generals que són molt importants 

per a totes les persones de la Comunitat Valenciana. 
 
De la Generalitat de la Comunitat Valenciana,  
que és el Govern de tots els valencians i valencianes. 
 
del territori de la Comunitat Valenciana,  
que té 3 províncies: 
Alacant 
Castelló 
i València. 
 
Dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana,  
i dels seus drets i obligacions. 
 
 
Totes les persones que estan empadronades 
a la Comunitat Valenciana 
són ciutadans i ciutadanes valencianes. 
En qualsevol poble de les 3 províncies. 
 
També són ciutadanes valencianes 
totes les persones espanyoles 
que viuen a l'estranger 
però abans vivien a la Comunitat Valenciana. 
I també els seus fills i les seues filles. 
Cal informar d'aquesta situació 
en el Consolat d'Espanya. 
 
Les persones valencianes que viuen fora 
de la Comunitat Valenciana tenen dret  
a participar i compartir la vida social i cultural 
del poble valencià. 
 

Consolat. És l’oficina d’Espanya 
en l’estranger. Dona informació 
general a espanyols i 
espanyoles que viatgen o viuen 
fora d'Espanya. I també més 
concreta sobre els serveis 
mèdics, educatius i legals del 
país. 

Les persones empadronades 
són les que estan apuntades en 
el padró del poble on viuen. 
 el padró és el llistat d’aqueixes 
persones. Per exemple, serveix 
per a pagar impostos en aqueix 
poble. 
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Els ciutadans i les ciutadanes europees 
que viuen a la Comunitat Valenciana 
tenen els mateixos drets  
que els valencians i valencianes. 
Però només poden votar en les eleccions 
municipals i europees. 
 
En aquest títol de l'Estatut també parla d'altres temes com: 
La senyera que és la bandera oficial de la Comunitat Valenciana. 
El valencià, que és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana  
i que és l'idioma oficial igual que el castellà. 
 
 
Títol 2. 
Els valencians i valencianes tenen tots els drets, 
deures i llibertats reconeguts en la Constitució espanyola. 
També en les lleis europees i lleis internacionals. 
 
El govern valencià ha de protegir 
aquests drets i llibertats i complir els seus deures. 
 
 
Títol 3. 
La Generalitat Valenciana està formada 
per les institucions següents: 
Les Corts 
El president 
El Consell 
 
Altres institucions de la Comunitat Valenciana són: 

- La sindicatura de Comptes 
- El Síndic de Greuges 
- El Consell Valencià de Cultura  
- L’Acadèmia Valenciana de la Llengua  
- El Consell Jurídic Consultiu  
- El Comité Econòmic i Social 

 
 
 

Les eleccions municipals són 
aquelles en què els veïns d’un 
municipi, és a dir, d’un poble o 
una ciutat, voten per a elegir 
els membres del seu 
ajuntament. 
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Títol 4.  
Parla de les competències de la Generalitat. 
 
El tipus de competències que hi ha són: 
 
• Competències exclusives. 
Són temes en els quals la Generalitat fa les lleis  
i les posa en marxa. 
 
• Competències de desenvolupament legislatiu. 
Són temes en els quals l'Estat espanyol  
fa les lleis més importants 

i la Comunitat Autònoma 

fa les lleis per a complir el que diu l'Estat. 
A més, la Comunitat Valenciana 

s’encarrega que es complisquen. 
 
• Competències executives. 
Són les mesures que la Comunitat Autònoma posa en marxa 

per a seguir les lleis fetes per l'Estat espanyol. 
 
 
Títol 5. 
Ací parla de les relacions de la Comunitat Valenciana 
amb l'Estat espanyol i amb la resta de les comunitats autònomes. 
 
Títol 6.  
Ací parla de les relacions de la Comunitat Valenciana 
amb la Unió Europea. 
 
Títol 7. 
Ací parla de les relacions de la Comunitat Valenciana 
amb altres països fora de la Unió Europea. 
 
 
Títol 8. 
Parla de l'administració local. 
l'administració local són les administracions públiques  
que gestionen les províncies i municipis. 
 

Les competències són 
les funcions o les tasques 
o el seus interessos.  
És a què es dedica.  
El que ha de fer. 
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Títol 9.  
Parla de l'Economia i Hisenda. 
De temes relacionats amb els diners 
i la riquesa i les coses que té la Comunitat Valenciana. 
 
Títol 10. 
L'Estatut es pot reformar i canviar alguna cosa. 
Aqueixos canvis poden demanar-los: 

- El Consell 
- Almenys 33 diputats o diputades de les Corts 
- També 2 grups parlamentaris 
- Les Corts Generals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDA 
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana és la norma més important 
de la Comunitat Autònoma. 
 
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 
fou aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol. 
 
La Generalitat és el Govern de tots els valencians i valencianes. 
La Generalitat té total capacitat per a governar 
segons el que diu la Constitució espanyola. 
 
La Generalitat està formada per: 
Les Corts. 
El president. 
El Consell. 
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2.L’organització territorial  

de la Comunitat Valenciana 

 
 
El títol 8 de l'Estatut d'Autonomia diu 

com està organitzat el territori de la Comunitat Valenciana.  
 
L'Estatut diu: 
La Comunitat Valenciana està formada per municipis i províncies. 
La província és la unió de diversos municipis. 
Els municipis i les províncies són entitats locals 

i tenen el seu propi govern 
i gestionen els seus propis recursos. 
És a dir, els seus diners i el que tenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDA 
 
El títol 8 de l’Estatut parla de com està organitzat  
el territori de la Comunitat Valenciana.  
 
La Comunitat Valenciana està formada per municipis i províncies. 
 
La província és la unió de diversos municipis. 
 
Els municipis i les províncies són entitats locals 
i tenen el seu propi govern i gestionen el seus propis recursos. 
Per exemple, els ajuntaments governen els municipis. 
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3. La Generalitat 
Valenciana 
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La Generalitat Valenciana 

 

Índex 

 

1. La Generalitat Valenciana.  

2. Altres institucions de la Generalitat Valenciana.  

3. Organització de l'administració de la Generalitat Valenciana. 
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1.La Generalitat Valenciana 

 
A Espanya hi ha 17 comunitats autònomes.  
La Comunitat Autònoma Valenciana n’és una. 
 
La Generalitat Valenciana són les institucions 
que formen el govern de la Comunitat Valenciana. 
Per exemple, les Corts, el president 
i el Consell. 
 
 
Altres institucions de la Comunitat Valenciana són: 

- La Sindicatura de Comptes 
- El Síndic de Greuges 
- El Consell Valencià de Cultura  
- L’Acadèmia Valenciana de la Llengua  
- El Consell Jurídic Consultiu  
- El Comité Econòmic i Social 

 
 
Les Corts Valencianes. 
Les Corts Valencianes s'encarreguen de fer les lleis  
i les normes que afecten a totes les persones  
de la Comunitat Valenciana. 
Les Corts tenen autonomia i estan a València  
en l'edifici del Palau dels Borja. 
Encara que poden fer reunions en altres llocs 
de la Comunitat Valenciana. 
Les Corts estan formades per 99  
diputats o diputades, o més. 
Els ciutadans de la Comunitat Valenciana  
trien els diputats i diputades  
en les eleccions autonòmiques. 
Els diputats i diputades han de viure  
a la Comunitat Valenciana 
i un partit polític els ha de triar. 

L’autonomia és la 
capacitat que té una 
persona o un grup de 
persones per a actuar per 
elles mateixes sense 
dependre de res o de 
ningú. 
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El president de la Generalitat. 
Les Corts Valencianes trien al president de la Generalitat 
entre els seus membres. 
El president és nomenat pel rei. 
Els grups parlamentaris de les Corts 
que són els partits polítics, 
presenten candidats per a president o presidenta 
i els membres de les Corts fan una votació. 
El que més vots rep és elegit president o presidenta. 
 
 

El Consell. 
El Consell és el govern de la Generalitat 
i dirigeix l'administració. 
El Consell està compost pel president  
i els consellers que són els membres del Consell. 
 
 
 

2.Altres institucions de la Generalitat 
Valenciana 

 
 
La Sindicatura de Greuges. 
És la institució que defensa els drets i llibertats 
dels valencians i valencianes. 
Atén les queixes de la ciutadania  
sobre el funcionament de les  
administracions valencianes. 
 
 
La Sindicatura de Comptes. 
És la institució que controla el pressupost 
i els comptes de la Generalitat Valenciana. 
I totes les activitats financeres que es fan 
en tot el sector públic valencià. 

Les activitats financeres 
són tot el que té a vore 
amb els diners, les 
despeses, els ingressos,  
els pressupostos. 
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El Consell Valencià de Cultura . 
És la institució que aconsella les institucions públiques 
sobretot, en allò relacionat amb la cultura valenciana. 
Per exemple, el teatre, el cinema, els monuments. 
 
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua . 
És la institució encarregada de les normes d'ús 
del valencià. 
Totes les administracions públiques valencianes 
han de complir aquestes normes lingüístiques. 
 
El Comité Econòmic i Social. 
És la institució que consulta el Consell 
per a temes econòmics, d'ocupació 
i sociolaborals. 
Relacionats amb la societat i amb l'ocupació. 
 
El Consell Jurídic Consultiu . 
És la institució que consulta el Consell 
per als temes de lleis. 
 

 
 

3.Organització de l'administració de la 
Generalitat Valenciana 
 
L'administració de la Generalitat està dividida  
en molts òrgans i institucions  
que s'encarreguen de diferents temes. 
Per exemple, les conselleries. 
Hi ha conselleries d'Educació o de Turisme. 
 
L'administració es divideix en molts òrgans diferents  
perquè hi ha moltes necessitats diferents. 
Per exemple, que els infants vagen al col·legi. 

Les normes 
lingüístiques són les 
normes que diuen com 
s’ha d’usar una llengua en 
concret. 
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O que les persones malaltes es curen als hospitals. 
 
Cada òrgan de l'administració s'encarrega d'una activitat. 
Per exemple, la Conselleria d'Educació  
decideix sobre Educació. 
I la Conselleria de Sanitat  
decideix sobre els temes de salut i hospitals. 
 
La persona que dirigeix una Conselleria es diu 

conseller o consellera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDA 
 
La Generalitat Valenciana són les institucions 
que formen el Govern de la Comunitat Valenciana. 
Per exemple, les Corts, el president 
i el Consell. 
 
Altres institucions de la Comunitat Valenciana són: 

- La Sindicatura de Comptes 
- El Síndic de Greuges 
- El Consell Valencià de Cultura 
- L’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
- El Consell Jurídic Consultiu 
- El Comité Econòmic i Social 

 
L’administració de la Generalitat està dividida  
en molts òrgans i institucions  
que s’encarreguen de diferents temes. 
Per exemple, les conselleries. 
Hi ha conselleries d’Educació o de Turisme. 
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 4. Llei de procediment 

administratiu comú 

  

Temari auxiliar administratiu 2022 
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Llei de procediment  

administratiu comú 

 

Índex 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  
del procediment administratiu comú  
de les administracions públiques. 
 

1. Característiques generals. 
2. Les persones interessades en el procediment administratiu.  
3. Els registres administratius. 
4. Els actes administratius  
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1.Característiques generals 
 
L'administració pública actua  
segons diuen la llei i el dret. 
 
La Constitució espanyola diu que l'Estat 
té competència exclusiva 

sobre el procediment administratiu comú,  
sense perjudicar l'organització  
de les comunitats autònomes. 
 
La Llei 39/2015, 
és la Llei de procediment administratiu comú. 
 
Aquesta llei regula: 
 

 Les normes perquè els actes administratius  
siguen vàlids i eficaços. 

 El procediment administratiu comú 

a totes les administracions públiques 

 Inclou com a especialitats 

del procediment administratiu comú: 
els procediments sobre  
potestat sancionadora 

i responsabilitat patrimonial. 
 Els principis que s'han de complir 

per a fer lleis i reglaments. 
 Aquesta llei s'aplica a tot el sector públic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procediment  
administratiu comú  
garanteix la bona  
actuació 
de les administracions 
públiques. Són totes les 
gestiones i actuacions que 
s’han  de fer per a 
aconseguir alguna cosa de 
l’administració. 
 

Administració és el conjunt 
d’òrgans administratius que 
realitzen uns treballs per a  
satisfer les necessitats dels 
ciutadans, organitzacions i 
institucions. 
Per exemple, quan ens  
posem malalts, acudim a 
l’administració sanitària;  
és a dir, a un hospital. 

La potestat sancionadora 
és el poder o la capacitat que 
té algú per a sancionar o 
castigar. 

Quan algú té competència 
exclusiva és que sols eixa 
persona o organisme pot fer 
el treball. 

La responsabilitat 
patrimonial és l’obligació de 
respondre amb els teus 
diners o propietats quan fas 
alguna cosa que perjudica a 
algú. 
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El sector públic és: 
 

 L'administració general de l'Estat. 
Per exemple, els ministeris. 

 
 Les administracions 

de les comunitats autònomes. 
Per exemple, 
les conselleries de la Generalitat Valenciana. 

 
 Les entitats que formen 

l'administració local. 
Per exemple, els ajuntaments, 
les diputacions i les mancomunitats. 

 
 El sector públic institucional. 

 
 
 
 

2. Les persones interessades en el  

procediment administratiu 

 
 
Són les persones interessades en un 

procediment administratiu: 
 Els qui inicien el procediment. 
 Els qui tinguen drets o interessos 

als quals puga afectar 

la resolució d'aqueix procediment.  
Aquestes persones han de dir-ho 

a l’administració 

abans de la resolució definitiva. 
 
 
 
 

Procediment  
administratiu comú 
garanteix la bona  
actuació 
de les administracions 
públiques. Són totes les 
gestions i actuacions que 
s’han de fer per aconseguir 
alguna cosa de 
l’administració. 
 

Mancomunitat és una 
agrupació de municipis i 
províncies per a compartir 
serveis o altres coses. 

Administració és el conjunt 
d’òrgans administratius que 
realitzen uns treballs per a  
satisfer lrs necessitats dels 
ciutadans, organitzacions i 
institucions. 
Per exemple, quan ens  
posem malalts, acudim a 
l’administració sanitària;  
és a dir, a un hospital. 
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Drets dels ciutadans en el procés administratiu. 
 
L'article 13 diu els drets que tenen les persones 
en la seua relació amb les administracions públiques.  
Aquests drets són: 
 

 A comunicar-se 

amb les administracions públiques  
a través del punto d’accés general electrònic 

de l'administració. 
 

 A rebre ajuda per a usar els mitjans electrònics 

en la seua relació amb l'administració. 
 

 A usar les llengües oficiales de la seua comunitat  
autònoma. 

 
 A tindre accés a la informació pública,  

als arxius i als registres 

segons les normes d'aplicació. 
 

 A ser tractats amb educació i amb respecte 

per les autoritats i empleats públics. 
 

 A exigir responsabilitats 

a les administracions públiques  
i a les autoritats si fan alguna cosa malament. 

 
 A obtindre i usar la identificació i signatura electrònica  

com diu aquesta llei. 
 

 A la protecció de les seues dades. 
Especialment totes les dades que estan en els fitxers 

i aplicacions de les administracions públiques. 
 
 
 
 

Administració és el 
conjunt d'òrgans  
administratius que  
realitzen uns treballs per 
a satisfer les  
necessitats dels  
ciutadans,  
organitzacions 
i institucions. 
Per exemple, quan ens  
posem malalts,  
acudim a l’administració 
sanitària;  
és a dir, a un hospital. 
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 Qualsevol dret 
que està en la Constitució i en les lleis. 

L'article 53 diu els drets que té al persona interessada 

en el procés administratiu: 
 

 A conéixer, en qualsevol moment,  
com van els tràmits del procediment administratiu 

en el qual estan participant. 
També té dret a tindre una còpia 

de tots els documents que formen part 
d'aqueix procediment administratiu. 

 
 A saber qui són les autoritats 

i el personal de les administracions públiques 
que són responsables en els procediments administratius. 

 
 A no presentar documents originals. 

En casos puntuals, l'administració pública 

pot demanar originals,  
però la persona interessada té dret 
a rebre una còpia autenticada d'aqueix original. 

 
 A no presentar documents que no siguen obligatoris 

per a aqueix procediment. 
A no presentar documents que ja tinga  
l'administració pública.  
A no presentar documents que ha fet 
l'administració pública. 

 
 A presentar escrits i documents per a defendre’s, 

segons estableix la llei.  
Els òrgans que dicten la resolució 

han de tindre en compte aquests escrits o documents. 
 

 A estar ben informats de tots els aspectes legals  
i tècnics que siguen importants 

per al projecte o la sol·licitud que volen fer. 
 

 A actuar ajudats per un assessor/a 
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per tal que defenga els seus interessos, si ho necessiten. 
 

 A pagar el que corresponga per mitjans electrònics. 
 

 Qualsevol altre dret que reconega 

la Constitució i les lleis. 
 
 
Relacions del ciutadà amb l'administració. 
 
L'article 14 diu com s’ha de relacionar 

la persona interessada amb l'administració pública. 
 
Les persones físiques poden triar  
com es relacionen amb l'administració pública. 
 
hi haja alguns casos en què és obligatori relacionar-se 

per mitjans electrònics. 
Estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics: 
 

 Les persones jurídiques. 
 

 Les entitats sense personalitat jurídica. 
Són els professionals que, pel seu treball, 
estan obligats d’estar col·legiats.  

 
 Els representants d'un interessat  

que està obligat a relacionar-se 

per mitjans electrònics  
amb l'administració pública. 

 
 Els empleats de les administracions públiques.  

 
 
L'administració pública pot obligar 

a relacionar-se de manera electrònica amb ella 
alguns col·lectius. 
 
 

Els col·legiats són 
persones que formen 
part d’un òrgan 
col·legiat. És a dir, és 
una institució formada 
per persones d’una 
mateixa professió.  

Administració és el conjunt 
d'òrgans administratius que 
realitzen uns treballs per a 
satisfer les  
necessitats dels  
ciutadans, organitzacions i 
institucions. 
Per exemple, quan ens  
posem malalts, acudim a 
l’administració sanitària;  
és a dir, a un hospital. 
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3. Els registres administratius 
 
Els registres són les vies de comunicació 

entre les persones interessades i l'administració pública. 
 
Cada administració tindrà un Registro Electrònic General.  
En aquest Registre Electrònic General 
es poden presentar documents. 
 
Cada registre administratiu ha de tindre la informació següent: 
 

 Número de registre. 
 

 La data i la hora en la qual es presenta. 
 

 Qui és la persona interessada. 
 

 òrgan administratiu que envia l’escrit o la documentació. 
 

 òrgan administratiu al qual s’envia. 
 

 Quelcom d’informació sobre el contingut del document 
 
 
 

4. Els actes administratius 
 
Què són els actes administratius? 

 
Un acte administratiu és una declaració o un judici 
que fa una persona de l'administració pública.  
Aquesta declaració o aquest judici estan dins 

d'un procediment administratiu anterior. 
Exemples d’actes administratius:  
Donar o no donar una jubilació. 
Donar una llicència per a vendre alguna cosa. 
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Els actes administratius es fan per escrit 
i per mitjans electrònics.  
hi haja alguns casos d’actes administratius 
que es fan d’una altra forma, 
per exemple, actes verbals, de paraula. 
 
No tots els actes administratius tenen efectes. 
Els actes que no compleixen 

el que diu l'ordenament jurídic  
poden no valdre i no tindre efecte. 
En aquest cas serien actes nuls de ple dret  
o bé actes anul·lables. 
 
La llei permet que tant l'administració pública  
com les persones interessades puguen corregir errors. 
 
 
Terminis 

Existeixen terminis per a gestionar o tramitar assumptes 

amb l'administració. 
Aquests terminis obliguen tant l'administració pública  
com les persones interessades. 
 
La Llei de procediment administratiu comú 

diu que els dissabtes no són dies hàbils 

per al procediment administratiu.  
 
La llei preveu que es puguen ampliar  
o suspendre els terminis en alguns casos. 
 
Motivació. 
 
L'administració pública ha de dir la raó, 
el motiu pel qual dicta un acte. 
Ha de justificar els fets 

i les normes en les quals se suporta aqueix acte. 
Això és la motivació. 
 

Les persones 
interessades són els 
interessats en un 
procediment  
administratiu. 

Els dies hàbils són tots 
menys els dissabtes, 
diumenges i festius. 

Ordenament jurídic: 
normes que regulen 
l’organització del poder. 
I també els drets i les 
obligacions dels ciutadans. 
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Notificació i publicació. 
 
Notificació. 
La notificació té com a objectiu que les persones interessades 

coneguen les resolucions i els actes administratius  
que afecten els seus drets i els seus interessos. 
 
L'administració pública està obligada 

a notificar els seus actes i les seues resolucions. 
 
El termini per a fer la notificació és de 10 dies 

a partir de la dat en què es dicta l’acte. 
 
La notificació ha de tindre: 
 

 El text complet de la resolució. 
 

 Ha de dir si és definitiva o no. 
 

 Ha de dir si l’interessat 
pot posar algun recurs,  
administratiu o judicial, 
i el termini que hi té. 

 
Les notificacions per mitjans electrònics es fan: 
 
 
 

 En la seu electrònica de l'administració o l'organisme. 
 

 A través de l'adreça electrònica. 
 

 En tots dos sistemes. 
 
Quan s'accedeix per mitjans electrònics 

al contingut d'una notificació, 
aquesta notificació ja és vàlida. 
 
 

Un recurs és una 
reclamació o queixa. 
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Publicació.  
 
 
Els actes administratius es publiquen  
quan ho diuen les normes 

que regulen aqueix procediment  
o quan es considera 

que és d’interés públic. 
 
Els actes administratius es publiquen sempre. 
La publicació es fa en el diari oficial 
de l'òrgan que corresponga. 
A la Comunitat Valenciana 

es fan les publicacions 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
També es diu DOGV. 
 
 
Silenci administratiu. 
 
L'administració pública està obligada 

a dictar resolució i a notificar aqueixa resolució. 
Quan no hi ha resposta  
parlem de silenci administratiu. 
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RECORDA 
L’administració es el conjunt d'òrgans administratius 
que realitzen uns treballs 
per a satisfer les necessitats dels ciutadans,  
organitzacions i institucions. 
Això són serveis públics. 
 
Són persones interessades en un procediment administratiu: 

 Els que inicien el procediment. 
 Els que tinguen drets o interessos 

a què puga afectar la resolució d’aqueix procediment. 
 
La Llei 39/2015 regula: 

 Els drets de tots els ciutadans davant les administracions públiques, 
en un procediment administratiu. 

 Els drets que té la persona interessada en el procés administratiu. 
 
Els registres administratius són la via de comunicació entre les persones 
interessades i l’administració pública. 
 
Cada administració haurà de disposar d’un Registre electrònic central  
i podrà tindre’n altres en els diferents òrgans. 
 
Un acte administratiu és una declaració o un judici 
que fa l’administració pública  
i sol estar dins d’un procediment administratiu. 
 
Els actes administratius es presumeixen vàlids. 
És a dir, que són concrets.  
I produeixen efectes. 
És a dir, que tenen conseqüències 
des de la data en què es dicten, 
tret que s’hi dispose una altra cosa.  
 
Els tràmits administratius 
tenen terminis per al seu compliment. 
L’administració pública està obligada 
a notificar el seus actes i resolucions. 
 
Silenci administratiu: 
L'administració està obligada de dictar resolució 
i notificar-la.  
Quan no ho fa, es produeix el silenci administratiu. 
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5. Procediment  

administratiu comú 

      

Temari auxiliar administratiu 2022 
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Índex 

 

1. El procediment administratiu comú  
 

2. Estructura del procediment 
 

3. Els recursos administratius  
 

4. òrgans administratius  
 

5. La competència  
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1.El procediment  

administratiu comú 

 
Un procediment administratiu és una sèrie de passos 

que s'han de complir  
per tal que l'administració prenga una decisió. 
 
El procediment administratiu comú 

està en la Llei 39/2015,  
que es diu Llei del procediment administratiu comú  
de les administracions públiques. 
 
No hem de confondre un procediment administratiu  
amb un expedient administratiu.  
L'expedient administratiu és el conjunt de documents  
que es produeixen en fer un procediment administratiu. 
 
 
 
 

2.Estructura del procediment 

 
El procediment administratiu comú té 4 fases: 
 

 Iniciació. 
 

 Ordenació. 
 

 Instrucció. 
 

 Terminació. 
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Iniciació.  
 
El procediment administratiu es pot iniciar de 2 maneres: 

 D'ofici. 
Ho inicia l'administració. 

 A instancia de part. 
L’inicia l’interessat. 

 
 
Procediment administratiu d'ofici. 
 
Aquest procediments els inicia l'òrgan de l'administració  
que té responsabilitat en aqueix procediment.  
Pot ser: 

 Per pròpia iniciativa. 
L'òrgan de l'administració coneix el fet  
i inicia el procediment. 

 
 Com a conseqüència d'ordre superior.  

En aquest cas és un superior el que demana 

que s'inicie el procediment. 
 

 A petició raonada d’altres òrgans. 
Proposa que s'inicie el procediment  
un òrgan de l'administració 
que no té responsabilitat en el tema  
però l’ha conegut. 

 
 Per denúncia. 

 
 
Procediment administratiu a instàncies de part. 
 
La persona interessada és el que demana que s'inicie el procediment.  
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Ordenació.  
 
L'ordenació són una sèrie de principis.  
Està el principi de celeritat. 
 
L'administració ha d'impulsar tots els tràmits 

de tots els procediments. 
 
 
Instrucció. 
 
La instrucció és tota l'actuació  
que fa l'administració 
des que s'inicia fins que finalitza 

un procediment administratiu. 
 
Els actes d’instrucció 

en els quals haja de participar la persona interessada, 
hem de fer-los per tal que siguen còmodes 

per a l’interessat 
i compatibles amb el seu treball. 
 
 
Finalización del procediment. 
La finalització del procediment administratiu pot ser por: 
 

 Resolució. 
És l’acte de l'administració pública 

que resol les demandes o les peticions  
que fan les persones interessades 
i altres relacionades amb el procediment. 

 
 Desistiment. 

Si és un procediment d'ofici l'administració  
pot desistir.  
Si l'administració desisteix 

ha de dir la raó. 

Celeritat significa rapidesa. 
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Les persones interessades també poden desistir  
de la seua sol·licitud. 

 
 

 Renúncia. 
La renúncia és abandonar la sol·licitud  
i deixar el dret que es demana. 
La persona interessada no pot tornar a demanar aqueix dret.  
El desistiment i la renúncia es fan  
de forma que en quede constància. 
 

 
 Caducitat. 

Quan la persona interessada no segueix un procediment  
que ha iniciat i no compleix els terminis  
que dona l'administració, 
es produeix la caducitat del procediment. 

 
 Per causes sobrevingudes. 

Que impedeixen seguir amb aqueix 
procediment.  
Ha de fer-se una resolució final 
en la qual s’expliquen 

les raons de la finalització. 
 

 Terminació convencional. 
A aquesta terminació convencional o final  
del procediment administratiu  
s’arriba quan se signen acords,  
convenis o contractes amb l'administració pública. 

 
 
Tramitació simplificada 

del procediment administratiu comú. 
 
Les administracions públiques 
poden decidir acabar un procediment  
en un termini més curt 
i amb un procediment més senzill.  

Sobrevingudes: 
imprevistes, que no 
s’esperaven. 
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Procediments administratius especials.  
 
Els més importants són: 

 procediment sancionador. 
S'inicia sempre d'ofici.  
Té 3 formes: iniciació, instrucció i resolució. 

 
 procediment de responsabilitat patrimonial. 

Es pot iniciar d'ofici o per la persona interessada. 
Té 3 formes: iniciació, instrucció i terminació. 
Aquest procediment 
pot acabar en pacte o conveni. 

 
 
 
 
 
 

3.Els recursos administratius 

 
El recurs administratiu és un instrument 
que tenen els ciutadans front a actuacions 

que consideren contràries a la llei per part de l'administració.  
 
Els recursos administratius 
es posen enfront d’actes administratius.  
 
Els recursos són escrits i han de contindre aquestes dades: 
 

 Nom i cognoms de la persona que recorre 

i la identificació personal. 
 

 L’acte que recorre i la raó. 
 

 Lloc, data i signatura de la persona que recorre. 

Un conveni és un acord 
entre persones, 
organitzacions o institucions. 
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 Òrgan o unitat administrativa a què es dirigeix. 

 
 Altres particularitats d'aqueix acte. 

 
No poden al·legar errors o defectes d’un acte  
les persones que han causat aqueix error o defecte. 
 
 
 
Classes de recursos. 
Hi ha recursos ordinaris, extraordinaris i especials. 
Els recursos ordinaris poden ser d'alçada i de reposició. 
 
Ordinaris. 
 

 Alçada. 
Es posa davant l'òrgan administratiu superior  
al qual ha dictat l’acte. 
El que es vol és que l'òrgan superior  
revise el que ha fet l'òrgan inferior. 

 
 Reposició. 

El recurs de reposició es posa 

davant el mateix òrgan administratiu  
que ha dictat la resolució. 

 
Extraordinari. 
 

 Revisió. 
Contra els actes ferms en via administrativa 

es posa un recurs extraordinari de revisió.  
 
 
 
 
 
 
 

Al·legar és expressar que 
hi haja alguna errada o 
defecte. 
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4.Òrgans administratius 

 
 
Els òrgans administratius estan regulats 

en la Llei 40/2015.  
Aquesta llei es diu de règim jurídic del sector públic.  
 
Els requisits per a crear un òrgan administratiu són: 
 

 Dir com està integrat en l'administració 
i de quin òrgan depén. 

 
 Dir les seues funcions i les seues competències. 

 
 Que tinga diners per a posar-lo en marxa i que funcione. 

 
 
Cada administració pot crear òrgans 
administratius.  
Aquests òrgans administratius han  de tenir  
les seues funcions i les seues competències. 
No poden duplicar-se òrgans administratius. 
 
 
 

5.La competència 

 
La competència d'un òrgan administratiu  
són totes les funciones, deures 

i atribucions que té aqueix òrgan. 
 
Per tal que l'administració funcione bé  
els òrgans administratius han d’establir molt bé  
totes les seues competències. 

Les competències són les 
funcions o les seues 
tasques o interessos.  
És al que es dedica.  
El que ha de fer. 
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RECORDA 
 
El procediment administratiu consisteix en una serie de tràmits 
que s’han  de complir per tal que l'administració prenga una decisió. 
 
L’expedient administratiu es el conjunt de documents  
que es produeixen en fer un procediment administratiu. 
 
Estructura del procediment comú té 4 fases: 
Iniciació. 
Ordenació. 
Instrucció. 
Terminació. 
 
La finalització del procediment administratiu pot ser por: 
Resolució. 
Desistiment. 
Renúncia. 
Caducitat. 
Per causes sobrevingudes. 
Terminació convencional. 
 
El recurs administratiu és un instrument que tenen els ciutadans 
front a les actuacions realitzades per l'administració, 
que les persones interessades consideren contràries a la llei. 
 
Els òrgans administratius estan regulats 
en la llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic. 
Aquesta norma els defineix, 
explica com ha de ser la seua creació, 
la competència i altres coses. 
 
La competència d’un òrgan administratiu 
són totes les funcions, deures 
i atribucions que té aqueix òrgan. 
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6. Organització del  

personal d’administració de 
la Generalitat 
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Organització del personal d'ad-
ministració de la Generalitat. 

 
Índex 

 

1. L'organització del personal de l'administració 

de la Generalitat. 

2. Adquisició i pèrdua de la relació de servei. 

3. Drets i deures dels empleats públics. 
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1.L'organització del personal  

de l'administració de la 

Generalitat 

 
 
L'any 2015, es publica el Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre,  
pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic,  
que està en vigor. 
 
L'estatut bàsic de l'empleat públic 

estableix unes normes comunes  
per a les administracions públiques. 
 
Després cada Comunitat autònoma ha desenvolupat  
les seues lleis sobre l'ocupació 

i sobre els empleats i empleades públics. 
 
A la Comunitat Valenciana s’aprovà la Llei 4/2021, 
de la funció pública valenciana. 
 
Aquesta llei estableix la classificació dels empleats  
i empleades públiques: 
 

 Personal funcionari de carrera. 
 

 Personal funcionari interí. 
 

 Personal laboral fix, per temps indefinit o temporal. 
 

 Personal eventual. 
 
I segons el tipus d'organisme:  
Personal de la Generalitat,  
de l'administració local i altres. 
 
 

Un text  refós recull 
diverses lleis que parlen 
del mateix tema. 

En vigor és quan una llei 
està en marxa, activa. 
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Personal funcionari de carrera. 
És personal funcionari de carrera 

les persones que han sigut nomenades de 
manera oficial 
i estan vinculades a l'administració  
per una relació estatutària 

de forma permanent. 
 
Personal funcionari interí. 
És personal que es nomena 

per raons de necessitat i urgència 

per a fer funcions pròpies 

del personal funcionari.  
No tenen un lloc fix 

 
Personal laboral fix per temps indefinit o temporal. 
Personal laboral és qualsevol treballador o treballadora 

que té un contracte per escrit 
d'acord amb la llei laboral, 
signat amb l'administració pública  
i pel qual cobra uns diners. 
 
Personal eventual. 
És personal que és nomenat, però no té caràcter permanent.  
Fan funcions d’assessorament i són càrrecs de confiança. 
 
El personal eventual es nomena i se cessa de manera lliure. 
El personal eventual sempre cessa 

quan cessa l’autoritat per a la qual està treballant.  
Tindre un càrrec eventual no suposa mèrits per a accedir  
o ingressar en l'administració. 
 
La majoria del personal que treballa per a la Generalitat 
és personal funcionari. 
Es trien a través d'exàmens anomenats oposicions. 
 
En les oposicions s'examinen  
els coneixements necessaris per a treballs concrets. 

Cessar és 
deixar un càrrec, 
deixar un treball. 

Relació estatutària és el tipus 
de relació jurídica que el 
treballador té amb 
l'administració. 
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Els empleats públics i empleades públiques 

es divideixen en: 
 Grups i subgrups. 
 Cossos. 
 Escales. 
 Agrupacions professionals funcionarials. 

 
 
Grups i subgrups. 
El personal es divideix en grups i subgrups segons: 

 La formació i títols necessaris. 
 La responsabilitat del treball. 
 Els exàmens d'oposició. 

 
 
Grup A. 
Es divideix en dos subgrups: A1 i A2. 
Per a treballar en aquest grup és necessari tindre un títol universitari. 
 
Grup B. 
Per a treballar en aquest grup és necessari tindre un títol  
de tècnic superior de Formació Professional. 
 
Grup C. 
Es divideix en dos subgrups: C1 i C2. 
Per a treballar en el Grup C1 és necessari tindre un títol 
de Batxiller o tècnic. 
Per a treballar en el Grup C2 és necessari tindre un títol 
de graduat en Educació Secundària Obligatòria. 
 
 
Agrupacions professionals funcionarials. 
Són cossos per als quals no s'exigeix  
una titulació acadèmica. 
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2.Adquisició i pèrdua de la  

relació de servei 

 
Adquisició. 
La contractació de personal per a treballar en l'administració pública  
és distinta a la contractació en empreses privades. 
 
Hi ha 3 principis fonamentals  
que venen de la Constitució 

i que s'han de seguir per a l'accés 

d'empleats públics:  
Igualtat, mèrit i capacitat. 
 
 
Pèrdua. 
Raons per les quals un funcionari pot perdre el seu lloc: 

 Renúncia per escrit del propi funcionari 
i acceptada per l'administració. 

 
 Pèrdua de la nacionalitat. 

 
 Jubilació total. 

 
 Una sanció disciplinaria 

que supose la separació del servei. 
 

 Una pena d’inhabilitació absoluta o especial 
per a tindre un càrrec públic. 

 
 Defunció. 
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3.Drets i deures dels  

empleats públics 

 
Drets. 
 
Els drets de caràcter individual són: 
 

 Al fet que no se’l puga acomiadar sense més  
en la seua condició de personal funcionari de carrera. 

 
 A fer el treball que li correspon segons el seu lloc. 

 
 A rebre el sou i les indemnitzacions  

que li corresponguen. 
 

 A participar en els objectius de l'organisme 

en el qual treballe i al fet que els seus superiors 

l’informen de les seues tasques. 
 

 A rebre formació. 
 

 A no ser discriminat pel seu naixement, raça, 
gènere, sexe o orientació sexual, religió, opinió, 
discapacitat, edat o qualsevol altra circumstància 

personal o social. 
 

 
 A rebre protecció en seguretat i salut en el treball. 

 
 A vacances, descansos i permisos. 

 
 
 
 

Indemnització és una 
compensació 
econòmica que es dona 
a algú per haver-li 
causat problemes. 
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Els drets individuals que poden exercir 

de manera col·lectiva són: 
 A la llibertat sindical. 

 
 A la negociació col·lectiva 

i a participar en establir les condicions de treball. 
 

 A posar-se en vaga. 
 

 A plantejar conflictes col·lectius de treball. 
 

 A reunir-se. 
 
 
Deures. 
 
Aquests deures serveixen per a millorar el servei als ciutadans  
i per a millorar l'ètica en l'ocupació pública. 
 
Els principis dels empleats i empleades públiques són:  
Objectivitat,  
integritat,  
neutralitat,  
responsabilitat,  
imparcialitat, 
confidencialitat, 
dedicació al servei públic,  
transparència, 
exemplaritat,  
austeritat,  
accessibilitat,  
eficàcia,  
honradesa, 
promoció de l'entorno cultural i mediambiental 
i respecte a la igualtat entre dones i homes. 
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Principis ètics: 
 

 Els empleats públics respectaran la Constitució  
i la resta de les lleis. 

 
 Les seues accions buscaran el bé de tots els ciutadans. 

 
 Actuaran amb lleialtat i amb bona fe amb l'administració,  

amb els seus superiors, amb els companys 

i amb els ciutadans. 
 

 Respectaran els drets fonamentals  
que estableix la Constitució. 
No discriminaran a ningú per cap raó. 

 
 No actuaran en afers en què tinguen interés personal 

ni en afers que estiguen relacionats  
amb les seues activitats privades. 

 
 No faran operacions econòmiques o negocis 

amb persones o entitats que puguen suposar 

un conflicte amb el seu treball en l'administració pública. 
 

 No acceptaran cap privilegi ni tracte de favor. 
 

 Actuaran tenint en compte els principis d’eficàcia, 
eficiència, economia i pel interés general. 

 
 No influiran per tal que el tràmit o procediment  

vaja més ràpid, si no hi ha una causa justa. 
Aquesta causa mai estarà relacionada amb l’interés 

dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social 
quan perjudique els interessos de tercers. 
 

 Treballaran bé i resoldran els procediments  
en els terminis assenyalats. 
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 Seguiran el principi de dedicació al servei públic. 
 

 Guardaran el secret degut i la discreció en els afers 

que coneguen pel seu càrrec. 
 

Els principis de conducta són: 
 
 

 Tractaran amb respecte i atenció els ciutadans, 
els seus superiors i la resta d'empleats públics. 

 
 Treballaran bé i compliran el seu horari. 

 
 Obeiran les instruccions i les ordres dels seus superiors.  

Llevat del cas que aquestes ordre o aquestes instruccions  
vagen en contra de la llei. 

 
 Informaran els ciutadans sobre els temes 

que tinguen dret a conéixer.  
Facilitaran que els ciutadans puguen complir els seus drets  
i les seues obligacions. 

 
 Administraran amb austeritat els recursos  

i béns públics.  
No usaran aqueixos recursos i béns públics  
per al seu profit. 
 

 Rebutjaran qualsevol regal o qualsevol favor. 
Només acceptaran regals que siguen per cortesia o per educació. 
 

 Tindran cura dels documents per tal que es puguen usar 

i entregar a qui corresponga. 
 

 Mantindran actualitzada la seua formació i qualificació. 
 

 Compliran les normes sobre seguretat i salut laboral. 
 

 Faran propostes per a millorar el treball 
 i l'eficàcia del servei o activitat en la qual participen. 

Austeritat es 
correcció, 
fermesa. 
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 Atendran el ciutadà en la llengua que el ciutadà demane  

sempre que siga una llengua oficial del territori. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDA 
L’Estatut bàsic de l’empleat públic és la llei 
que estableix una regulació comuna de l’ocupació pública, 
que després desenvolupa cada administració. 
 
La Llei 4/2021, regula la funció pública valenciana. 
 
El personal empleat públic es classifica en: 
Personal funcionari de carrera. 
Personal funcionari interí. 
Personal laboral fix, per temps indefinit o temporal. 
Personal eventual. 
 
Els cossos o escales de l'administració de la Generalitat, 
s’agrupen d’acord amb el nivell de titulació exigida per al seu ingrés. 
Grup A, subgrup A1: es necessita títol universitari 
Subgrup A2: es necessita títol universitari. 
Grup B: es necessita títol de tècnic superior de Formació Professional. 
Grup C, subgrup C1: es necessita títol de Batxiller o tècnic. 
Subgrup C2: es necessita títol de graduat en Educació  
Secundària Obligatòria. 
Agrupacions professionals: no es necessita titulació acadèmica. 
 
La Constitució espanyola garanteix l’accés a l’ocupació pública  
de tots els ciutadans d’acord amb els principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat. 
L’Estatut bàsic d’empleat públic també s’anomena EBEP. 
 
Els drets del personal empleat públic poden exercir-se 
de forma individual o col·lectiva. 
 
Per exemple, són drets individuals, 
el dret a la formació o les vacances. 
Són drets col·lectius, el dret de vaga 
o la llibertat sindical. 
 
El EBEP establece per primera vez els deberes i obligaciones 
de todo el personal de les administracions públiques 
per a garantizar un mejor servicio a els ciutadans  
y per a resaltar el valor de la ética 
en el empleo público.  
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4. Dades de categoria especial. 

5. El concepte d'arxiu  i el dret d'accés als arxius. 
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1.Concepte, normativa  

   i definicions 

 
Concepte de protecció de dades. 
 
El Tribunal Constitucional va dir en una sentència 

que la protecció de dades consisteix  
en el poder de disposar i controlar les dades personals 

per tal que qualsevol persona puga decidir 

quines dades personals seues 

vol donar a una altra persona o a l'Estat 
 
També diu quines dades personals 

pot aconseguir una altra persona o l'Estat  
sense el nostre permís. 
 
També podem saber qui té les nostres dades personals  
i per a què les utilitzen. 
Podem negar-nos que altres persones o l'Estat 
tinguen les nostres dades personals i les utilitzen. 
 
A Espanya, la Constitució espanyola 
diu que la llei limitarà l'ús de la informàtica 

per a protegir la intimitat de les persones i de les famílies 

i puguen complir amb els seus drets. 
 
 
Definicions. 
 
Dades personals. 

les dades personals són tota la informació que identifica 

o permet conéixer una persona pel nom, 
un número d’identificació, les dades de la localització, 
les dades de la seua identitat física, genètica, 
psíquica, econòmica, cultural o social. 
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Tractament.  
És el treball que es fa amb les dades personals. 
Aqueixos treballs es poden fer de forma automàtica o tecnològica. 
Responsable del tractament. 

És la persona física o la persona jurídica, 
l’autoritat, un servei o altre organisme 

que decidisca els objectius i les formes del tractament. 
 
Encarregat del tractament. 

És la persona física o la persona jurídica,  
l’autoritat o altre organisme 

que utilitze dades personals 

per compte del responsable del tractament. 
 
 
 

2.Principis de la protecció 

   de dades 
 
Són les obligacions que han de complir  
les entitats públiques i privades 

quan tracten dades personals. 
 
Els principis estan en l'article 5 del RGPD i són: 
 

 Licitud, lleialtat i transparència. 

 
 Limitació de finalitat. 

 
les dades personals es recolliran amb un fi concret, 
clar, legal i vertader. 
No es poden utilitzar per a una altra cosa. 
 

 Minimització de dades: 

les dades personals seran adequades, estaran relacionades 

i es limitaran sols per a allò a què es vagen a utilitzar.  

Persona jurídica són les 
associacions, fundacions, 
corporacions. 

Licitud és que és 
legal i està permés o 
autoritzat. 

Lleialtat és que és 
veritat i real i està 
dins del que diu la 
llei. 
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 Exactitud.  

les dades personals seran les exactes  
i, si és necessari, es poden actualitzar. 
 

 Limitació del termini de conservació. 
Les dades personals es guardaran mentre calga. 
Quan no facen falta, s’han d’eliminar. 
 

 Integritat i confidencialitat. 
hem de tractar de forma segura les dades personals. 
No es poden perdre. 
 

 Responsabilitat activa. 
El responsable i l’encarregat del tractament 
han de posar les mesures necessàries  
per ta que es complisca tot l’anterior.  
També han de poder demostrar-ho.  
 
 
 

3. Drets  
 
Les persones tenim uns drets sobre  
com van a tractar les nostres dades personals. 
 
Els principals drets són: 
 

 Dret d’ informació. 
Quan el responsable agafa les dades, ha d’informar la persona 

d’algunes qüestions com les següents: 
o Ha de dir-li qui és 

i quines són les seues dades per tal que la persona 

es puga posar en contacte amb ell. 
o les dades de contacte del delegat/da de protecció de dades. 

 
o Per a què es utilitzaran les seues dades? 

o A qui enviaran les seues dades? 

Exercir: significa 
tindre i gaudir d’eixos 
drets. 
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o Quan de temps guardaran les seues dades? 

o Com pot exercir les seues drets amb la protecció de dades? 

 
 Dret d'accés:.  

Amb aquest dret, la persona pot saber 

qui estan utilitzant les seues dades i quina serà la seua finalitat. 
 

 Dret de rectificació:  

Quan les dades no estan bé o falten dades 
podem canviar-les. 
 

 Dret de supressió: 

El dret a l'oblit: 
L’objectiu d'aquest dret és eliminar les dades personals. 
 

 Dret d'oposició:: 
Amb aquest dret la persona pot negar-se 

al tractament de les seues dades. 
 
 
 
 

4. Dades de categoria especial 

 
Aquestes dades necessiten una protecció especial  
perquè el seu ús pot tindre trets molt importants  
per als drets i per a les llibertats de les persones: 
 

 L'origen ètnic o racial. 
 

 Per les opinions polítiques, per exemple, 
que una persona siga d'un partit polític o d’un altre. 

 
 Per les creences que tinga de la religió. 

 
 Si una persona pertany a un sindicat o no. 

 
 Per les dades de salut, per exemple, 

Supressió: ve de 
suprimir, vol dir 
eliminar, esborrar. 



 
 
 

Pàgina 70 de 118 
 
 
 

si una persona és diabètica. 
 

 Per la seua vida sexual. 
 

 Per les dades genètiques, per exemple, 
per la mostra de sang d'una persona. 

 
 Per dades biomètriques, per exemple, 

l'empremta dactilar d'una persona. 
 
 
 
En general, es prohibeix utilitzar aquestes dades,  
però hi ha excepcions per a utilitzar les dades.  
Per exemple, un hospital pot utilitzar les dades de salut 
d'una persona per a protegir la seua vida 

i per a donar-li assistència sanitària. 
 
 
 

5. El concepte de l'arxiu 

    i el dret d'accés  

als arxius 

 
 
El concepte d’arxiu. 
 
No hi ha una sola definició d'arxiu.  
L'arxiu es pot definir com el conjunt 
de documents fet per una organització pública.  
També s’anomena arxiu l’edifici 
o la part de l’edifici on es guarden 

i s'ensenyen els documents. 
 
Tipus d'arxiu: 
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La documentació que produeix l'administració 
té diferents etapes des que es crea  
fins que es guarda. 
 
 
Funcions dels arxius. 
Les activitats dels arxius són moltes.  
Hi ha 3 grups de funcions: 
 

 Recollir la documentació: 
Les oficines administratives han  d’enviar a l'arxiu 
els documents que ja no s'utilitzen. 
L'arxiu protegirà i guardarà aqueixos documents.  
D’aquests passos, se'n diu transferència. 
 

 Guardar la documentació: 
Per tal que la documentació es guarde amb seguretat, 
la temperatura i la humitat dels arxius 

ha de ser la correcta. 
 

 Ensenyar i difondre la documentació:  
La documentació s'ensenya o es difon a: 

o L'administració 
quan és documentació administrativa. 

o Als ciutadans 

per tal que puguen tenir la informació que necessiten. 
És una garantia de transparència administrativa. 

o En forma d'investigacions i de difusió cultural. 
Açò ho fan els arxius històrics. 

 
 
L'arxiu electrònic. 
 
L'arxiu electrònic guarda i protegeix documentació  
en format electrònic.  
 
La Llei 39/2015 diu que: 

 Cada administració ha de tindre un arxiu electrònic únic 

per a guardar els documents electrònics d’afers 
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ja finalitzats. 
 Els documents s’han de guardar d'una forma 

que estiguen complets i segurs. 
Per a eliminar els documents cal que estiga autoritzat. 
 

 
El Dret d'accés als arxius. 
 
La Constitució espanyola,  
diu que totes les persones tenen dret 
a accedir als arxius 
i als registres administratius.  
 
Malgrat com a regla general es té dret 
a accedir als arxius, 
hem de tindre en compte que,  
segons les característiques  
i el contingut dels documents 
hi ha unes limitacions per a accedir-hi. 
 
Per exemple, documents que tinguen informació de 

Seguretat Nacional, de Defensa 

o d’interessos de l'Estat i altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDA 
L’arxiu és el conjunt de documents que es classifiquen, 
s’ordenen i es protegeixen per part d’una administració 
i també és l’edifici on es guarden els documents. 
 
Les funcions dels arxius són: 

 Recollir la documentació 
 Guardar la documentació 
 Ensenyar la documentació  

quan ho demanen L'administració o les persones. 
El arxiu electrònic únic gestiona la documentació 
durant  el sue cicle de vida, 
la guarda de forma segura 
i la recupera quan cal. 
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1.Sistema sexe-gènere 

 
Les dones i els homes som diferents  
en moltes coses biològiques.  
Per exemple, som diferents en el pèl del cos 

o en el pes i l’altura. 
Les diferències biològiques no són un motiu  
para tractar de forma diferent 
els homes i les dones.  
 
Al llarg de la història s'ha intentat explicar 

que tractar de forma diferent els homes i les dones  
era per les diferències biològiques que tenen. 
Tractar de forma diferent els homes i les dones  
no és per les diferències biològiques, 
és per l'educació que rebem.  
També és perquè totes les persones 
pensem que pel fet de ser un home o una dona  
hem de fer coses distintes. 
 
El sexe. 
Explica les diferències biològiques entre les dones i els homes.  
Les diferències biològiques del sexe són iguals en totes les cultures 

i en tots els països.  
No s’aprenen, es naix amb elles. 
 
El gènere. 
Explica com s’han de comportar els homes i les dones 

per ser home o dona. 
El gènere l’han creat totes les persones.  
Tot el que fan les persones 
es pot canviar i transformar. 
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Rols i estereotips de gènere. 
 
Rols de gènere: 
Diuen com han de comportar els homes i les dones. 
Els comportaments que els donen als homes  
i a les dones no són els mateixes. 
Es transmeten en cada cultura.  
 
Estereotips de gènere: 
Aquests estereotips ens fan pensar  
que els homes i les dones 
es comporten i actuen de forma diferent.  
 
Exemples d'estereotips de gènere de la dona: 

 Feble 

 Sensible 

 Submisa  
 Servicial 
 Comprensiva 

 Protectora 

 
Exemples d'estereotips de gènere de l'home: 

 Fort 
 Dominant 
 Autoritari 
 Competitiu 

 Agressiu 

 
 
La discriminació i el principi d'igualtat. 
 
La discriminació: 
És tractar de forma diferent una persona per ser home o dona. 
Va en contra de la igualtat d’oportunitats. 
 
Principi d'igualtat de tracte entre dones i homes:  
Amb aquest principi no hi ha cap mena de discriminació,  
ja que es tracta igual l’home i la dona. 

Submisa és obedient. 

Servicial és fer el que 
una altra persona 
desitja. Servir els altres. 

Estereotip és la imatge o idea 
que té un grup o una societat 
sobre algú o sobre alguna cosa. 

Autoritari és que 
imposa a altres 
persones els seus 
desigs, despeses o 
necessitats. 
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2.Violència de gènere 

 
La violència de gènere és la violència que reben les dones.  
Sofreixen violència de gènere només perquè són dones. 
A les dones les protegeixen les lleis de totes les violències.  
 
La violència de gènere és la forma més gran  
de discriminació que sofreixen les dones. 
La violència de gènere és la desigualtat més gran 

que hi ha entre dones i homes. 
 
Segueix existint violència de gènere en tot el mon, 
també en la nostra societat.  
 
La violència es pot donar de forma física,  
econòmica, psicològica o sexual. 
També hi haja amenaces, intimidacions, coaccions 

o privació de la llibertat. 
 
El resultat de la violència és dany físic,  
econòmic, psicològic, sexual 
o un altre mal que està relacionat amb l'entorn social. 
 
Les formes de violència de gènere més importants són 4: 
 

 Violència física: 
És la violència que es fa contra el cos de la dona.  
Pot produir lesió física o dany físic. 
 

 Violència psicològica:  
Són les amenaces, coaccions,  
humiliacions, vexacions, 
control, submissió, assetjament o insults. 
 
La violència psicològica produeix patiment, 

Coacció és obligar una 
persona a dir o a fer 
alguna cosa utilitzant la 
força o la violència. 

Vexacions són 
maltractes, molèsties i 
perseguir algú per a 
perjudicar-lo. 

Desvalorització és 
llevar valor o prestigi a 
algú. 
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aïllament, desvalorització 

i limita la seua llibertat. 
 
 

 Violència econòmica: 
Es llevar a la dona i a les seues filles o els seus fills  
els recursos o els diners perquè puguen estar bé  
tant físicament com de manera psicològica. 
Lleven els recursos a la dona per a fer-li mal. 
Amb la violència econòmica 

els recursos no es lleven d'una forma legal. 
 

 Violència sexual: 
En la violència sexual s’obliga la dona 

a tindre relacions sexuals.  
 
La violència sexual són tots els actes sexuals 

que es fan quan una dona  
no vol tindre relacions sexuals.  
 
També hi ha violència, intimidació, 
manipulació emocional, exhibició 

i observació. 
 
 
 
 

 
 

3.El llenguatge no sexista 

 
Des de fa molts anys la societat  
té molts prejudicis sexistes contra les dones. 
 
El llenguatge transmet els prejudicis sexistes. 
 
La societat ha canviat en el tracte a les dones, 
però malgrat això, la forma en la qual parlem,  

Prejudicis és la mala 
opinió que tenim d’algú, 
encara no el coneguem. 

Manipulació 
emocional: quan et 
convencen per a fer 
alguna cosa que no vols 
o sentir una cosa que no 
sents i tindre’t sota 
control. 
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reforça els prejudicis. 
La llengua castellana no és sexista. 
La forma que tenim d'usar la llengua castellana 

sí que és sexista. 
 
Consells a l’hora de parlar: 
 

 No utilitzar el plural masculí  
quan parlem de moltes coses.  
Per exemple: 
En comptes dels professors, 
és millor dir el professorat. 
 
En comptes d'usar els homes, 
és millor dir els homes i les dones. 
També podem dir les persones. 

 
 No utilitzar la paraula home 

quan parlem dels éssers humans.  
Per exemple: 
En comptes de dir els drets de l’home, 
és millor dir els drets humans. 
 
En comptes de dir la història de l’home, 
és millor dir la història de la humanitat. 
 
En comptes de dir les coses que han aconseguit els homes, 
és millor dir les coses que han aconseguit les persones. 

 
 
 

4.Feminisme 

 
El feminisme és un moviment social, polític i econòmic. 
 
Un moviment social és un grup de persones 
o d'organitzacions que s'uneixen de forma informal 
perquè hi haja un canvi en la societat. 
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El feminisme vol que hi haja igualtat  
entre els homes i les dones. 
 
El feminisme lluita i treballa per a aquestes coses: 
 

 Perquè no hi haja sexisme. 
 

 Perquè les dones i els homes  
tinguem les mateixes oportunitats. 

 
 Perquè siguem iguals davant la llei. 

 
 Perquè es tracte igual els homes  

i les dones. 
 
 

5.Gènere i ocupació 

 
Les dones no tenen les mateixes condicions de treball  
que els homes. 
A les dones els paguen un 25 per cent menys  
que els homes per fer el mateix treball. 
 
En el treball també està el que es diu sostre de vidre. 
El sostre de vidre és una barrera invisible.  
El sostre de vidre no deixa les dones  
llegar a llocs de treball alts. 
El sostre de vidre fa que les dones  
no puguen ser caps. 
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6.Polítiques d'igualtat 

 
Les polítiques d'igualtat són les actuacions que es fan  
per a aconseguir la igualtat entre els homes i les dones.  
Les polítiques d'igualtat comencen quan el feminisme  
diu que hem de canviar les relacions  
que hi ha entre els gèneres. 
 
Les polítiques d'igualtat es fan creant accions positives. 
 
Un exemple d'acció positiva és donar les subvencions 

per a contractar dones en els treballs 

en què hi ha més homes que dones.  
 
 
 
 
 
 
 

7.Normes d'Igualtat  

de gènere a la Comunitat  

Valenciana 

 
 
Aquestes són les lleis i normes d'igualtat de gènere 

de la Comunitat Valenciana: 
 

 L'any 2002 es creà l’Institut de la Dona  
de la Comunitat Valenciana. 

 
 L'any 2010 s’aprovà la Llei 12/2010, 

Subvencions: ajudes en 
forma de diner per a fer 
una cosa en concret. 
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d'igualtat entre dones i homes 
a la Comunitat Valenciana. 
Aquesta llei s’aprovà per tal que la igualtat  
entre dones i homes fos real. 
S’aprovà per tal que els poders públics  
de la Comunitat Valenciana  
treballaren el dret a la igualtat.  
També s’aprovà per a prevenir i lluitar  
contra la discriminació per raó de sexe. 

 
 L'any 2018 s’aprovà la Llei 4/2018, 

per tal que a la Comunitat Valenciana  
no hi haja violència de gènere.  
Aquesta llei té mesures per a actuar  
contra la violència de gènere. 

 
 
Aquestes mesures són: 
 

 Detectar la violència de gènere. 
Prevenir perquè no hi haja violència de gènere. 
Fer formació sobre violència de gènere.  
Fer sensibilització a la societat. 
 

 Protegir les dones que han sofert violència de gènere.  
Atendre les dones que han sofert violència de gènere.  
Reparar el mal de les dones i dels seus fills  
quan han sofert violència de gènere. 
 

 Investigar, recollir informació i avaluar 

amb els plans d'igualtat. 
 

 Que les institucions treballen i facen coses 

per a eliminar la violència de gènere. 
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RECORDA 
 
Les dones i els homes som diferents  
en moltes coses biològiques.  
Les diferències biològiques no són un motiu 
per a tractar de forma diferent els homes i les dones.  
 
El sexe explica les diferències biològiques entre les dones i els homes.  
Les diferències biològiques del sexe són iguals en totes les cultures 
i en tots els països.  
No s’aprenen, es naix amb elles. 
 
El gènere explica com han de comportar-se els homes i les dones 
per ser home o dona. 
El gènere l’han creat totes les persones.  
Tot el que fan les persones es pot canviar i transformar. 
 
La violència de gènere és la violència que reben les dones.  
Pateixen violència de gènere sols perquè són dones. 
A les dones les protegeixen les lleis de totes les violències. 
Hi ha violència econòmica, sexual, física i psicològica. 
 
Hem d’utilitzar un llenguatge no sexista. 
 
El feminisme és un moviment social, polític i econòmic. 
El feminisme vol que hi haja igualtat entre els homes i les dones. 
 
En el treball hi ha discriminació a les dones. 
El sostre de vidre no deixa a les dones arribar a llocs de treball alts. 
 
Les polítiques d’igualtat són les actuacions que es fan  
per aconseguir la igualtat entre els homes i les dones.  
Les polítiques d’igualtat comencen quan el feminisme 
diu que s’han de canviar les relaciones  
que hi ha entre els gèneres. 
Les polítiques d’igualtat es fan creant accions positives. 
 
A Espanya i a la Comunitat Valenciana hi ha lleis i normes 
per a la igualtat de gènere. 
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Prevenció de riscos  

laborals 

 
Índex 

1. Origen. 

2. Drets i deures dels i les treballadores. 

3. Obligacions de les empresàries i empresaris. 

4. Consulta i participació de les persones treballadores. 
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1.Origen 

 
La prevenció de riscos laborals són un conjunt  
de normes i lleis.  
En les normes que regulen la prevenció  
de riscos laborals, estan els drets i els deures  
que han de complir els treballadors i treballadores 

i també els empresaris i empresàries. 
 
Aquestes són les normes on es parla 

de prevenció de riscos laborals. 
 
 
Constitució espanyola. 
 
La Constitució diu que els poders públics han de: 
 

 Cuidar de la Seguretat i higiene en el treball.  
 

 Cuidar la salut i higiene en el treball 
i han d’organitzar la salut pública  
fent prevenció i donant les ajudes 

i els serveis que calguen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pàgina 87 de 118 
 
 
 

2.Drets i deures bàsics dels treballadors 

 
Drets dels treballadors i treballadores. 
 
Els treballadors i treballadores tenen dret 
a la protecció de la seua seguretat i la seua salut en el treball. 
Aquest dret que té la persona treballadora 

és un deure que té l’empresari o empresària. 
Les persones empresàries estan obligades 

a protegir la salut dels treballadors de l’empresa.  
 
Els drets i obligacions dels treballadors 

sobre prevenció de riscos laborals  
estan en els articles de la LPRL. 
Això és la Llei de prevenció de riscos laborals. 
 

 L’empresari o empresària ha de protegir  
la salut de les seues treballadores. 
 

 Els equips de treball han de ser adequats  
per a la tasca que realitza el treballador o treballadora. 
L'empresari ha de donar als seus treballadors 

equips de protecció individual. 
 

 L’empresari ha d’informar els treballadors sobre: 
o Els riscos de l’empresa i del lloc de treball. 
o Les mesures i les activitats de protecció i de prevenció. 
o Les coses que hem de fer quan hi ha una situació 

d'emergència. 
o L'empresari pot facilitar la informació  

a través dels representants dels treballadors. 
 

 L'empresari o empresària està obligada  
que tots els treballadors  
reben formació teòrica i pràctica 
en prevenció de riscos  
sobre el lloc de treball que realitzen. 

 Comptar amb les mesures d'emergència necessàries  
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segons siga la grandària de l’empresa i el treball que realitze 

quan hi haja una situació d'emergència o un accident 
que ocorre d'una forma que no s’espera. 
 

 Quan hi haja un risc greu i que puga provocar  
danys graus en la salut dels treballadors, 
es deixarà de treballar o s'abandonarà  
el lloc de treball d’immediat. 

 
 L'empresari està obligat de vigilar la salut dels treballadors  

i ha de fer proves i reconeixements mèdics 

de forma periòdica als seus treballadors. 
 

 Alguns treballadors tenen una protecció especial 
per les seues característiques personals,  
perquè tenen problemes de salut,  
perquè tenen alguna discapacitat  
o perquè són més sensibles a alguns riscos.  
 
En aquests casos, l'empresari  
ha de tindre en compte aquestes característiques  
per a adaptar les mesures de protecció. 

 
 Protegir les dones embarassades,  

que estan embarassades o acaben de tindre un bebé. 
 
 
Deures dels treballadors i treballadores. 
 

 Cada persona treballadora ha de complir  
amb les mesures de prevenció per a cuidar  
de la seua pròpia salut en el treball. 
També ha de cuidar de la salut  
dels seus companys. 
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 Utilitzar bé les màquines, els equips, 
productes i totes les coses que utilitze 

per a treballar. 
 

 Utilitzar bé els mitjans 

i els equips de protecció 

que li done l'empresari o empresària. 
 

 Utilitzar bé els aparells de seguretat  
que hi ha instal·lats en els equips 

o en els llocs de treball.  
Els aparells de seguretat no s’han de llevar. 

 
 Informar ràpid el seu cap 

i els treballadors encarregats  
de la protecció i prevenció 

sobre un risc per a la seguretat i la salut. 
 

 Col·laborar i complir amb la prevenció de riscos laborals. 
 

 Col·laborar amb l'empresari perquè el treball siga segur 

i no hi haja  riscos per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
 
 
 

3.Obligacions de la persona  

   empresària 

 
La persona empresària ha de protegir els treballadors 

dels riscos laborals.  
 
També és un deure de les administracions públiques  
cap als seus treballadors. 
 
En matèria de prevenció de riscos laborals, 
els empresaris tenen unes obligacions. 

Equips de protecció són 
objectes que protegeixen el 
treballador dels riscos que 
hi haja de salut o seguretat. 
Un exemple d’equip de 
protecció seria un casc o 
botes. 
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4.Consulta i participació dels treballadors 
i treballadores 

 
 
La Llei de prevenció de riscos laborals 

diu que l’empresari o empresària 

ha de consultar als treballadors i treballadores 

algunes coses. 
 
Delegats/des de Prevenció. 
 
Els delegats i les delegades de prevenció són les persones 

representants dels treballadors i treballadores 

en la prevenció dels riscos laborals.  
 
Els delegats o les delegades de prevenció 

són triats pels treballadors i treballadores 

entre ells mateixos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECORDA 
 
La prevenció de riscos laborals són un conjunt de normes i lleis.  
En les normes que regulen la prevenció de riscos laborals,  
hi ha els drets i els deures  
que han de complir els treballadores i treballadores 
i també els empresaris i empresàries. 
 
La LPRL marca els drets i obligacions de la persona treballadora 
i també de la persona empresària. 
 
Els delegats i les delegades de prevenció són les persones 
representants dels treballadores i treballadores 
en la prevenció dels riscos laborals.  
Són triats pels treballadores i treballadores entre ells mateixos. 
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Informàtica bàsica 

 
Índex 

1. Conceptes bàsics. 

2. Components de l'ordinador. 

- El maquinari.  

- El programari.  
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1.Conceptes bàsics 

 
La informàtica és el conjunt de coneixements  
que permeten treballar amb informació 

i dades en un ordinador. 
 
Hi ha 3 tipus de dades: 
 

 Numèriques: 
Formades només per nombres.  
Exemples: 213 o 21.419. 

 
 Alfabètiques: 

Formades només per lletres.  
Exemples: Anna, adreça. 
 

 Alfanumèriques: 
Formades per nombre, lletres  
i altres dades especials.  
Exemples: PAX25, H5, #oposicions. 

 
Les parts d'un sistema informàtic són: 
 

 Component físic. 
Està format pels aparells electrònics  
i els aparells mecànics que fan els càlculs 

i treballen la informació. 
 

 Component lògic. 
Són les aplicacions i les dades amb els quals treballen 

els components físics del sistema. 
 

 Component humà. 
Són els usuaris que treballen amb els equips 

i els que fan les aplicacions. 
 

#: També s’anomena coixinet. El 
conjunt del coixinet i la paraula, 
l’anomenem etiqueta. 
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2.Components de l'ordinador 

 
Un ordinador està format 
per dues parts molt importants: 
el maquinari i el programari. 
 
 

El maquinari 

 
El maquinari és la part física, 
la que podem tocar de l'ordinador.  
 
Està format per: 

 El processador, que també es diu CPU. 
que significa Unitat Central de Procés. 
És la part més important de l'ordinador. 
Treballa amb les dades que hi ha en la memòria 
i amb les que li arriben dels perifèrics. 

 La memòria. 
La memòria és el lloc en el qual s'emmagatzema 
tota la informació. 

 Els perifèrics. 
Els perifèrics són els dispositius que ens permeten 
comunicar-nos amb l'ordinador. 
Els perifèrics permeten introduir i traure informació 
de l'ordinador. 
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Els perifèrics. 
 
Els perifèrics poden ser d'entrada o d'eixida. 
Els perifèrics d’entrada ens permeten  
introduir informació en l'ordinador. 
 
Els perifèrics d’entrada més usats són: 
 

 Ratolí. 
El ratolí ens permet donar ordres a l'ordinador  
i controlar el que fem en la pantalla.  
El ratolí té un botó esquerre,  
un botó dret i una roda en el centre. 

 
 Teclat 

El teclat ens permet ficar dades  
i informacions en l'ordinador. 
Té un conjunt de tecles amb lletres,  
nombres i signes ortogràfics. 

 
 Escàner. 

Permet introduir imatges i textos dins de l'ordinador. 
 

 Micròfon. 
Ens permet introduir sons en l'ordinador. 

 
 Càmera Web. 

Permet introduir imatges en l'ordinador. 
 
 
Els perifèrics d'eixida ens permeten traure  
o veure informació de l'ordinador. 
Els més usats són: 
 

 Pantalla. 
En la pantalla veiem tota la informació de l'ordinador  
i les coses que anem fent. 
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 Altaveu.  
Per a escoltar els sons. 

 
Els dispositius d'entrada i eixida  
permeten una comunicació en les 2 direccions. 
Per a traure i per a introduir informació de l'ordinador. 
 
Aquests dispositius són: 
 

 El mòdem. 
permet connectar-se a Internet. 

 
 La targeta de xarxa. 

Permet connectar els ordinadors a Internet 
i crear una xarxa d'ordinadors. 

 
 Targeta de so. 

Permet l’entrada i eixida de so. 
 

 Impressora. 
Permet obtenir en paper informació de l'ordinador.  
Les impressores poden ser de tinta o làser.  
Ara es veden també impressores 3D 

que permeten reproduir objectes dissenyats en l'ordinador. 
 
 
 

El programari 

 
El programari són els programes i les aplicacions 

que permeten treballar amb la informació. 
 
Exemples de programari són:  
Els sistemes operatius com Windows. 
Els programes per a treballar amb documents i presentacions. 
Com els programes de Microsoft Office: Word, Power Point. 
Els navegadors d’Internet com Google Chrome. 
  



 
 
 

Pàgina 97 de 118 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECORDA 
 
La informàtica es el conjunt de coneixements  
que permeten treballar amb informació i dades en un ordinador. 
 
Un ordinador està format per dues partes molt importants: 
el maquinari i el programari. 
 
El maquinari és la part física, la que podem tocar de l’ordinador.  
Està format per processador o CPU, la memòria i els perifèrics. 
 
El programari són els programes i aplicacions 
que permeten treballar amb la informació. 
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Sistema operatiu i algunes 
aplicacions per a treballar 

 
Índex 

1. Encesa i apagat. 

2. Introducció al Windows. 

3. Adapta l'ordinador. 

4. Programes i documents. 

5. Com organitzar la informació.  

6. Nocions bàsiques del processador de textos Microsoft Word. 

7. Full de càlcul Microsoft Excel. 
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1.Encesa i apagat 

 
 
Per a encendre l'ordinador hem de prémer 

el botó d’encesa.  
Només has de prémer aquest botó una vegada.  
Aquest botó sol tindre escrites les paraules On o Power. 
 
Després d’encendre l'ordinador i la pantalla,  
esperem una mica i veiem  
les primeres operacions que fa l'ordinador 

i el sistema operatiu. 
 
Hem d’esperar fins que l'ordinador s'inicia del tot. 
És millor esperar i no tocar ni el ratolí ni el teclat. 
 
L'ordinador estarà encés del tot 
quan el punter del ratolí tinga forma de fletxa 

i no canvie a rellotge d’arena. 
 
Per a apagar l'ordinador no hem de prémer 

el botó d’encesa,ni desconnectar l'ordinador de l’electricitat. 
 

La forma correcta d’apagar l'ordinador és: 
 Primer tanquem totes les aplicacions  

que tenim obertes. 
 Després premem amb el botó 

esquerre del ratolí 
en el botó amb el símbol de Windows.  

 Aleshores s’obri el menú d’Inici.  
 Amb el botó esquerre premem 

en Apagar 
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2. Introducció a Windows 
 
Què és Windows? 

 
Windows és el sistema operatiu més usat en tot el món. 
El sistema operatiu permet fer totes les tasques  
i programes de l'ordinador. 
 
L’ escriptori. 
l'escriptori és el que veiem quan encenem l'ordinador. 
 
Les parts més importants de l’escriptori de Windows són: 

 Les icones. 
 La barra de tasques. 
 El botó d’Inici en la barra de tasques. 

 
Les icones. 
Són petits dibuixos amb un text. 
 
La barra de tasques. 
 
 
 
 
És una barra que està en la part de baix de l’escriptori. 
En la barra de tasques hi ha: 

 El botó d’inici. 
 Les finestres que tens obertes. 
 Les notificacions.  

 
Amb el botó inici obrim el menú d’inici. 
En aquest menú estan tots els programes de l'ordinador. 
 
En l’àrea de botons estan les finestres de programes 

que tenim obertes. 
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L’àrea de notificacions ens dona alguna informació.  
Per exemple, la hora, el volum o la connexió a Internet. 
 
 
Menú d'inici. 
Si punxem amb el botó esquerre  
sobre la icona de Windows  
es obrirà el menú d'inici. 
 
Amb aquest menú podem començar a treballar  
amb el nostre ordinador. 
Aquest menú té tots els programes importants  
del nostre ordinador i des d'aquest menú 

podem realitzar accions importants. 
Per exemple: 

 Podem cercar. 
 Arribar al panell de control. 
 Obrir qualssevol dels programes  

que tenim en l'ordinador. 
 
Els accessoris. 
Si punxem en tots els programes trobarem  
una carpeta que es diu Accessoris. 
 
Aquesta carpeta permet anar als programes  
més importants de Windows. 
Per exemple: 

 El bloc de notes. 
 La calculadora. 
 El paint. 

 
Dins de la carpeta d'accessoris  
està la carpeta d’accessibilitat. 
En aquest carpeta hi ha aplicacions 

per a persones amb discapacitat física  
i sensorial. 
Per exemple: 

 La lupa. 
 Narrador. 
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 Reconeixement de veu. 
 Teclat en pantalla.  

 
Les finestres de Windows. 
Cada ventana de Windows és un programa  
o document en el qual estem treballant.  
 
Les finestres de Windows es poden minimitzar, 
es poden maximitzar o es poden tancar. 
 
 
 

3. Adapta l'ordinador 
 
El panell de control. 
És un espai molt important de l'ordinador. 
Ens permet fer canvis, per exemple, 
instal·lar una impressora, instal·lar un antivirus 

o instal·lar o llevar programes. 
 
Per arribar al panell de control 
anem al dibuix de Windows 

i punxem amb el botó esquerre del ratolí. 
 
En la llista que s’obri veurem el panell de control. 
Algunes opcions importants que té el panell de control són: 

 Instal·lar impressores. 
 El so de l'ordinador. 
 Temes d'accessibilitat. 
 La data i la hora. 
 Les opcions de la pantalla.  

 
El panell de control és un espai molt important de l'ordinador. 
Han de tindre molta cura quan faces canvis 

en el panell de control. 
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4. Programes i documents 
 
En Windows els arxius es representen amb icones. 
Hi ha diferents icones segons el programes que utilitzes. 
Els 2 arxius més importants són: 

 Els programes. 
 Els documents.  

 
Un programes l’utilitzem per a crear documents.  
Per exemple, amb els programes Microsoft Word  
creem documents de text.  
Amb el navegador Google Chrome  
podem veure pàgines en Internet. 
 
 

5. Com organitzar la informació 

 
Hem de tindre la nostra informació ben ordenada  
al nostre ordinador.  
La millor forma de tindre ordenats els nostres treballs  
és ficar els treballs en carpetes. 
Dins de les carpetes també podem tindre altres carpetes. 
 
Windows ens permet organitzar la informació 

del nostre ordinador 

amb l'explorador de Windows. 
 
Per a accedir a l'explorador de Windows  
punxarem amb el botó esquerre  
en el símbol de Windows. 
S’obri el menú, punxem en tots els programes 
i després en la carpeta accessoris. 
En aquesta carpeta ens apareix l'explorador de Windows. 
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6. Usos bàsics del processador  

de textos Microsoft Word 

 
 
Elements de la pantalla. 
 
En arrancar Word apareix una pantalla semblant a aquesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a crear un document nou hem de prémer en nou 

i després en document en blanc. 
Després apareix la pantalla següent, 
en la qual podem començar a escriure el nostre text. 
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Edició bàsica. 
Per a escriure un text només cal teclejar-lo. 
Per a baixar una línia has d'usar la tecla INTRO. 
 
Una xicoteta barra vertical que parpelleja 

et diu on ets en el text. 
Se’n diu punt d’inserció.  
 
Per a esborrar text tenim la barra de retrocés. 
 
És molt important guardar un document. 

 
 
 

7.Fulls de càlcul. Microsoft Excel 

 
Principals funcions i utilitats. 
 
Un full de càlcul és un programa que s'usa per a calcular,  
analitzar i gestionar dades. 
Podem fer diverses operacions,  
des de les més senzilles, com sumar i restar,  
fins a unes altres més difícils. 
 
També pots fer gràfics.  
 
Llibres, fulls i cel·les. 
El full de càlcul és una taula en la qual podem ficar,  
editar i veure dades. 
Como tota taula, té files i columnes. 
 
Un arxiu d’Excel està format  
per un conjunt de fulls de càlcul.  
Per això els arxius es denominen llibres.  
Les dades d’una cel·la poden ser nombres, lletres 

o la combinació d’ambdós. 
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RECORDA 
 
Per a encendre l’ordinador hem de polsar el botó d’encesa.  
 
Cada finestra de Windows és un programa  
o document en què estem treballant.  
 
Les finestres de Windows es poden minimitzar, 
es poden maximitzar o es poden tancar. 
 
En Windows els arxius es representen amb icones. 
 
Per a escriure text usem el programa Microsoft Word. 
Un full de càlcul és un programa que s’usa per a calcular,  
analitzar i gestionar dades. 
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Internet 

 
Índex 

1. Què és internet? 

2. Com s'organitza internet? 

3. Navegar per internet. 

4. El correu electrònic. 
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1.Què és internet? 

 
 
Internet és una xarxa mundial d'ordinadors. 
És una xarxa formada per milions d'ordinadors.  
Aquests ordinadors estan connectat uns amb altres  
i comparteixen informació per mitjà de pàgines  
o llocs web. 
 
Internet és com una gran biblioteca  
en la qual podem trobar:  
Textos, imatges, música i pel·lícules. 
Podem trobar un treball.  
Podem fer la compra.  
Podem estudiar sense eixir de casa.  
Podem comunicar-nos amb altres persones. 
 
En Internet hi ha molta informació. 
El principal problema és saber trobar el que busquem 

de forma fàcil. 
 
 

 
2. Com s'organitza internet? 

 
La informació en Internet està organitzada en pàgines.  
Aquestes pàgines es diuen Pàgines Web. 
 
Aquestes pàgines estan unides unes amb altres. 
Els enllaços són els enllaços que uneixen 

unes pàgines amb unes altres.  
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3. Què és navegar per internet? 

 
Navegar en Internet és anar per les seues diferents pàgines web. 
Per a anar per aquestes pàgines hem de punxar amb el ratolí 
en els enllaços que tenen aquestes pàgines. 
 
 
Per a navegar necessitem un programes d'ordinador  
anomenat navegador. 
El navegador té la informació de forma senzilla 

i ens ajuda a buscar la informació que volem. 
 
El normal és que tots els ordinadors tinguen un navegador instal·lat. 
Hi ha molts navegadors: 

 Internet Explorer. 
 Mozilla Firefox. 
 Chrome. 

Pots usar el navegador que vulgues.  
Tots els navegadors es poden descarregar gratis d’Internet. 
 
Pàgines d'internet 

La informació en Internet està en les pàgines web.  
Les pàgines web tenen: 
textos, imatges, sons i vídeos. 
 
Cada pàgina en Internet té una adreça. 
Per exemple: 
http://www.plenainclusioncv.org 

 
http és l'idioma informàtic pel qual s'entenen 

els ordinadors en tot el món. 
 
www són les sigles de la xarxa mundial d’Internet. 
 
plenainclusioncv és el nom de l'organització 
o empresa que té la pàgina. 
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.org indica que és una organització.  
També pot indicar el país. 
 
On pots trobar el navegador Google Chrome?  
Pots trobar el navegador en la barra de tasques 

del teu ordinador. 
 
La barra de tasques està en la part de baix de la pantalla. 
També pots tindre el navegador en l'escriptori del teu ordinador.  
 
Si no el tens a la vista has d'anar al botó d'inici de Windows. 
Punxes en el botó i vas a totes les aplicacions 

o tots els programes. 
 
Ara t’ensenyarem com és el navegador Google Chrome.  
 

 
 
 

1. Barra d'adreces. 
En la barra d'adreces pots escriure 

l'adreça de la pàgina web que vols visitar. 
També pots escriure una paraula 

i el buscador de Google et mostrarà pàgines 

que coincidisquen amb aqueixa paraula. 
 

2. Pestanyes. 
Pots tindre vàries pestanyes obertes. 
En cadascuna d'aquestes pestanyes pots veure distintes pàgines web. 
Si punxes en el + que hi haja al costat de la nova pestanya 

s’obrirà una altra pestanya. 
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3. Botó de recarregar. 
Si punxes en aquest botó s'actualitza  
el contingut de la pàgina que estàs visitant. 
 

4. Botons de navegació. 
Aquests dos botons són 2 fletxes amb les quals pots anar cap arrere  
o cap avant en la navegació. 
 

5. Marcadors. 
En aquest espai pots veure i punxar en les pàgines 

que tens com a favorites. 
 

6. Configurar. 
Si punxes en aquest botó podràs fer diferents accions: 
 
 
 
La barra d'adreces. 
En la barra d'adreces pots escriure 

l'adreça de la pàgina web que vols visitar. 
 
Veuràs que quan escrius apareixen suggeriments 
per al que busques. 
Si al costat del suggeriment ix una lupa 

són cerques que et poden ajudar.  
Si al costat del suggeriment ix un símbol 
és la pàgina en la qual vas a entrar. 
 
Si has escrit l'adreça de la pàgina web  
prem el botó INTRO i entraràs en la pàgina. 
 

Els suggeriments són 
vàries opcions que 
apareixen i que pots 
triar. 
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Treballar amb les pestanyes. 
En cada ventana del navegador 

podem tindre obertes diverses pestanyes. 
Si tenim diverses pestanyes obertes és més fàcil treballar. 
 
Per a obrir una pestanya nova punxa en el signe +.  
Per a tancar una pestanya punxa en la x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historial de navegació amb Google Chrome. 
 
L’historial de navegació són les pàgines web que visites. 
 
Si vols veure aquest historial punxa en el botó de Configurar 

que està al costat de la barra d'adreces.  
S’obri un menú. 
En aqueix menú has de punxar en historial.  
Veuràs una pàgina amb totes les pàgines que has vist. 
Estan ordenades per dates.  
Les últimes que has visitat són les que veus primer. 
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Configurar les opcions d'inici de sessió. 
 
Google Chrome et permet configurar el navegador al teu gust. 
Pots triar una pàgina d'inici.  
I les pàgines web que s’òbriguen quan obris el navegador. 
 
 
 

4. El correu electrònic 
 
El correu electrònic també es diu e-mail.  
El correu electrònic permet que les persones envien missatges 

amb l'ordinador. 
És una forma ràpida de comunicar-se. 
 
 

 
 
Un correu té: 

 L'adreça de correu de la persona 

a la qual enviarem el missatge. 
 L’assumpte que és el títol del correu electrònic.  
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Per exemple: t’envie unes fotos d’aquest estiu. 
 El text del missatge. 

És el que contem a la persona a la qual enviem el missatge. 
 Els fitxers adjunts. 

És un arxiu que podem incloure en el missatge. 
Per exemple, una o diverses fotos, un document. 

 
Cada adreça de correu és única. 
No hi ha dues adreces iguales.  
 
Podem tindre l'adreça de correu en:  

 Gmail. 
 Hotmail - Outlook.  
 Yahoo. 
 i altres.  

 
 
 
Enviar un correu. 
En la pestanya Inici tens el botó  
Nou missatge de correu electrònic. 
 

 
 
 
Punxes i s’obri una nova pantalla per a enviar un correu. 
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Redactes el missatge, en l'espai en blanc de baix. 
En Per a..., poses l'adreça de correu del destinatari  
o destinataris del teu missatge. 
En Assumpte, poses el tema sobre el que escrius aqueix missatge.  
Quan has escrit totes les dades prems el botó d’Enviar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RECORDA 
 
Internet és una xarxa mundial d’ordinadors. 
És una xarxa formada per milions d’ordinadors.  
Aquests ordinadors estan connectats uns amb altres  
i comparteixen informació mitjançant pàgines o llocs web. 
 
La informació en Internet està organitzada en pàgines.  
Aquestes pàgines s’anomenen Pàgines Web. 
Les pàgines web tenen: 
textos, imatges, sons i vídeos. 
 
Navegar en Internet es ir per sus diferentes páginas web. 
per a ir per estas páginas tenemos que pinchar amb el ratón 
en els enlaces que tienen estas páginas. 
 
El històrial de navegación són les páginas web que visitas. 
 
Puedes trobar el navegador en la barra de tareas de tu ordinador. 
 
El correo electrònic També se llama e-mail.  
El correo electrònic permite que les persones envíen mensajes 
Amb el ordinador. 
Es una manera rápida de comunicarse. 
 
 


