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Els Chromebooks són els ordinadors 
portàtils que venen amb el sistema 
operatiu de Google.

És el primer sistema operatiu de l'era 
d'Internet, on el navegador és el centre 
del sistema i tot s'orienta a la simplicitat i 
la col·laboració. 

L'entorn Google Suite treballa amb 
aplicacions natives i és el dispositiu on 
G-Suite s'integra de la forma més 
natural.
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Sense necessitat d’antivirus
Els Chromebooks inclouen una tecnologia 
que ofereix diversos nivells de protecció 
enfront del programari malintencionat i els 
atacs contra la seguretat. I, com els arxius 
s'emmagatzemen en el núvol, no has de 
preocupar-te de perdre les tasques.

Cada vegada millors
S'actualitzen automàticament quan inicies, 
per la qual cosa sempre tindràs l'última 
versió del sistema operatiu Chrome sense 
haver de fer res. No és necessari instal·lar 
actualitzacions o aplicacions que 
consumeixen molt temps ni tornar a crear 
imatges de disc.
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Més accions i menys esperes
Els dispositius Chrome s'inicien en vuit 
segons i s'activen de forma instantània 
eliminant els temps d'espera a classe. A 
més, permeten carregar pàgines web i 
aplicacions a gran velocitat.

Connecta des de qualsevol lloc
Els Chromebooks es connecten ràpidament 
a la xarxa Wi-Fi del teu centre educatiu 
quan inicien. La bateria dura tot el dia, per 
la qual cosa pots seguir treballant després 
de classe o a casa.
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Eines educatives
Els Chromebooks poden accedir sense 
problemes al conjunt d'aplicacions 
gratuïtes Google Suite for Education, que 
inclou eines de productivitat i col·laboració, 
així com a les aplicacions disponibles en 
Chrome Web Store i al contingut de tota la 
Web. No és necessari comprar ni instal·lar 
programes.

Tot tal com ho vas deixar
Quan fas servir un Chromebook, el correu 
electrònic i les tasques s'emmagatzemen 
de forma segura en el núvol perquè puguis 
accedir a la informació estiguis on estiguis. 
Per tant, no has de preocupar-te si un 
estudiant oblida el seu Chromebook al 
centre, ja que pot iniciar sessió en un altre 
ordinador per seguir treballant.
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A l’entorn escolar

Les característiques d'aquests dispositius 
són les idònies per al seu desplegament en 
l'entorn escolar:

● Dispositius específicament dissenyats 
per educació

● Llarga durabilitat de les bateries que 
permet treballar tota la jornada 
escolar

● Alt rendiment de connectivitat, 
optimitzat per al treball connectat a 
internet

● Sense manteniment, virus, updates…
● Estalvi en gestió de recursos IT . Els 

responsables IT no han de dedicar 
recursos al manteniment dels 
dispositius, ni tocar-los
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● Amb MDM integrat en el panell de 
gestió de G-Suite, que permet al centre 
poder gestionar i administrar els 
equips de forma centralitzada, així 
com establir polítiques de seguretat 
per al correcte ús del Chromebook 
com a eina educativa

● Desplegaments d'aplicacions de forma 
remota

● És el dispositiu que millor s'adapta a 
Google Suite

● Gran quantitat d'aplicacions 
disponibles per a ús escolar: Chrome 
Web Store
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Els 7 millors 
trucs per 

treure'n el 
màxim partit
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Quant espai tinc disponible al 
Chromebook?

Obre una pestanya nova i escriu 
chrome://quota-internals/

A continuació sortirà una pantalla que 
indica quant espai tens disponible.

1
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El panell tàctil 
(touchpad)2
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Fer servir el panell tàctil

Moure el punter: Mou el dit pel touchpad.
Fer clic: Prem o toca la meitat inferior del 
touchpad.
Fer clic amb el botó dret: Prem o toca el 
panell tàctil amb dos dits. També pots 
prémer la tecla de cerca       i fer clic amb 
un dit.
Desplaçar: Col·loca dos dits al touchpad i 
mou cap amunt o cap avall per desplaçar 
verticalment i cap a l'esquerra o cap a la 
dreta per desplaçar horitzontalment.

Chromebooks a www.roboticatic.com

http://www.roboticatic.com


Fer servir el panell tàctil

Ampliar o reduir la imatge: Mantingues una 
àrea amb dos dits.
Per ampliar la imatge, separa els dits.
Per reduir la imatge, pessiga la pantalla.

Per desplaçar pàgines: Per retrocedir a una 
pàgina que acabes de consultar, llisca dos 
dits cap a l'esquerra. Per avançar a una 
pàgina que acabes de consultar, llisca dos 
dits cap a la dreta       .

Veure totes les finestres obertes: Fes lliscar 
tres dits cap amunt o cap avall. 
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Fer servir el panell tàctil

Al menú de configuració, en teclat, pots 
canviar les opcions del touchpad. 

Si tens activat Invertir desplaçament la 
pàgina es desplaçarà a la direcció en què es 
mouen els dits.

A baix a la dreta, toca 
l'hora o prem Alt + 
Mayús + S. 

El menú de configuració     
      el trobaràs a la icona 
de la roda d'engranatge. 
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Fer servir el panell tàctil

Tancar una pestanya: Col·loca el cursor 
sobre la pestanya que vulguis tancar i, a 
continuació, fes clic al touchpad o prem 
amb tres dits.
Obrir un enllaç en una pestanya nova: 
Col·loca el cursor sobre l'enllaç que vulguis 
obrir i, a continuació, toca amb dos dits o 
prem amb tres dits.
Canviar d'una pestanya a una altra: Si tens 
diverses pestanyes de navegador obertes, 
llisca tres dits cap a l'esquerra i cap a la 
dreta.
Arrossegar i deixar anar: Manté premut 
amb un dit l'element que vulguis moure. 
Arrossega'l fins la seva nova ubicació i 
aixeca el dit.
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Inici de sessió com a convidat

Si necessites compartir el teu Chromebook, la 
funció “navegar com a convidat” permet 
navegar sense mostrar informació de cap 
perfil.

Per tancar la sessió de convidat només cal  
clicar a baix a la dreta o prem Alt + Mayús + S. 

2

Navegar com a convidat11 2

    Tancar sessió de convidat

3

Chromebooks a www.roboticatic.com

http://www.roboticatic.com


Edició de fotos 

A baix de la pantalla, pem a Fitxers        . 
Obre una imatge. A dalt a la dreta apareix 
una icona amb forma de llapis. Fes clic a la 
icona de l’eina per editar la imatge.

4
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Veure totes les aplicacions del 
Chromebook

Pots obrir la prestatgeria (fila d’aplicacions) 
fent clic a baix de la pantalla i arrossegant 
cap amunt. També pots moure les icones.

1 En els tres punts de la dreta pot veure més 
aplicacions.

2 Fes clic al fons de la pantalla per sortir de 
la prestatgeria. 

1

2

5
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Ubicació de la prestatgeria 

Pots seleccionar on vols la ubicació de la 
prestatgeria: oculta, a l’esquerra, a baix o a la 
dreta.

6
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Combinacions 
de tecles7
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Com es bloqueja la majúscula?

Prem la tecla de cerca       + Alt per deixar 
bloquejades les majúscules. Així no hauràs 
de prémer Mayús cada vegada.

Per desbloquejar-la fes el mateix.
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Bloquejar la pantalla del 
Chromebook

Si has de sortir un moment i no vols tapar la 
pantalla del teu Chromebook, però no vols que 
ningú més ho faci servir, pots bloquejar la 
pantalla prement la tecla de cerca      + L. Veuràs 
que, si vols, també pots tancar la sessió.

Per desbloquejar-lo, simplement hauràs de 
posar la teva contrasenya com quan inicies 
sessió. 

 Tancar sessió

                            Tancar  sessió
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Com es fa una captura de pantalla 
amb el Chromebook?

Fer una captura de pantalla: Prem Ctrl + 
Mostra les finestres       .

Fer una captura de pantalla parcial: Prem 
mayús + Ctrl + Mostra les finestres    i, 
després, fes clic i arrossega.
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Com tancar sessió al compte de 
Google?

Tancar sessió al compte de Google: Prem 
mayús + Ctrl + Q (dues vegades) o Ctrl + mayús 
+ Q (dues vegades)

 Cerrar sesión
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Guardar una pàgina i veure-la 
sense connexió

Prement Ctrl + S podem emmagatzemar 
una pàgina en la memòria del 
Chromebook i llegir-la sense necessitat 
de tenir connexió.
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Previsualitzar un arxiu en 
l'aplicació Fitxers

Pots previsualitzar un arxiu en l'aplicació 
Fitxers sense haver d’obrir-lo. 

Només has d’obrir l'aplicació Fitxers o 
prémer la icona o Mayús + Alt + M

Després selecciona l'arxiu i prem la barra 
d'espai.

Chromebooks a www.roboticatic.com

http://www.roboticatic.com


Canviar funció de la tecla de 
cerca    a la configuració del 
teclat

Al menú de configuració, en teclat, pots 
canviar la funció d’aquesta i altres tecles, 
per exemple, per bloquejar la majúscula. 

1                                                   

3

2

4

5
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Veure les combinacions de tecles

Al menú de configuració, a Dispositiu, 
Teclat, pots veure totes les combinacions 
de tecles.
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Combinacions amb teclat extern

Si utilitzes un teclat Windows o Mac, prem la 
tecla Windows o la tecla cmd en lloc de la 
tecla de cerca         .

Fer una captura de pantalla amb teclat 
Windows: prem o Ctrl + F5.

Fer una captura de pantalla parcial amb 
teclat Windows: prem o mayús + Ctrl + F5 i, 
després, fes clic i arrossega.
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Més combinacions de 
tecles
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3.Edició de text 

Seleccionar tot el contingut de la pàgina: Ctrl 
+ A
Seleccionar el contingut de la barra 
d'adreces: Ctrl + L o Alt + D
Seleccionar la paraula o la lletra següent: 
mayús + Ctrl + Fletxa cap a la dreta 
Seleccionar text fins al final de la línia: Tecla 
de cerca       + mayús + fletxa cap a la dreta
Seleccionar text fins al principi de la línia: 
Tecla de cerca      + mayús + Fletxa cap a 
l'esquerra
Seleccionar la paraula o la lletra anterior: 
mayús + Ctrl + Fletxa cap a l'esquerra
Desplaçar-se a la fi de la següent paraula: Ctrl 
+ Fletxa cap a la dreta

Chromebooks a www.roboticatic.com

http://www.roboticatic.com


3.Edició de text 

Seleccionar tot el contingut de la pàgina: Ctrl 
+ A
Seleccionar el contingut de la barra 
d'adreces: Ctrl + L o Alt + D
Seleccionar la paraula o la lletra següent: 
mayús + Ctrl + Fletxa cap a la dreta 
Seleccionar text fins al final de la línia: Tecla 
de cerca       + mayús + fletxa cap a la dreta
Seleccionar text fins al principi de la línia: 
Tecla de cerca      + mayús + Fletxa cap a 
l'esquerra
Seleccionar la paraula o la lletra anterior: 
mayús + Ctrl + Fletxa cap a l'esquerra
Desplaçar-se a la fi de la següent paraula: Ctrl 
+ Fletxa cap a la dreta
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3.Edició de text

Eliminar la paraula anterior: Ctrl + Retrocés 
Eliminar la lletra següent: (eliminar cap 
endavant) Alt + Retrocés 
Desfer l'última acció: Ctrl + Z
Refer l'última acció: mayús + Ctrl + Z
Canviar entre els idiomes de teclat 
establerts: mayús + Ctrl + Espai
Canviar a l'idioma de teclat anterior: Ctrl + 
Espai
Atenuar la llum de el teclat: (només per a 
teclats retroil·luminats) Alt +
Augmentar la il·luminació de el teclat: 
(només per a teclats retroil·luminats) Alt +
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4.Pestanyes i finestres

Obrir una finestra nova: Ctrl + N
Obrir una finestra nova en mode d'incògnit: 
mayús + Ctrl + N
Obrir una pestanya nova: Ctrl + T
Obrir un fitxer en el navegador: Ctrl + O
Tancar la pestanya actual: Ctrl + W
Tancar la finestra actual: mayús: + Ctrl + W
Tornar a obrir l'última pestanya o finestra 
que has tancat: mayús + Ctrl + T
Anar a una pestanya de la 1 a la 8 a la 
finestra: Ctrl + 1 a Ctrl + 8
Anar a l'última pestanya de la finestra: Ctrl 
+9
Anar a la següent pestanya de la finestra: 
Ctrl + Tab
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4.Pestanyes i finestres

Anar a la pestanya anterior de la finestra: 
mayús + Ctrl + Tab
Passar d'una finestra a una altra 
ràpidament: Mantenir premuda la tecla Alt, 
prémer Tab fins arribar a la finestra que es 
vulgui obrir i deixar anar la tecla.
Obrir la finestra que fa més temps que no 
s'utilitza: Mantenir premudes les tecles 
mayús + Alt, prémer Tab fins arribar a la 
finestra que es vulgui obrir i deixar anar les 
tecles.
Obrir el menú de pestanyes: Mantenir 
premuda la tecla Ctrl, prémer Endavant     
o Enrere      fins que es ressalti una 
pestanya. A continuació, prémer la tecla de    
cerca        + mayús + Pujar volum
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4.Pestanyes i finestres

Anar a la pàgina anterior de l'historial de 
navegació Alt + Fletxa cap a l'esquerra
Anar a la pàgina següent de l'historial de 
navegació: Alt + Fletxa cap a la dreta
Obrir l'enllaç en una nova pestanya en 
segon pla: Prémer Ctrl i fer clic en un enllaç
Obrir l'enllaç en una pestanya nova i passar 
a aquesta pestanya: Prémer Mayús + Ctrl i 
fer clic en un enllaç.
Obrir l'enllaç en una finestra nova: Prémer 
Mayús i fer clic en un enllaç.
Obrir l'enllaç en la pestanya: Arrossegar 
l'enllaç a la barra d'adreces de la pestanya
Obrir l'enllaç en una pestanya nova: 
Arrossegar l'enllaç a una àrea en blanc a la 
barra de pestanyes.
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4.Pestanyes i finestres

Obrir la pàgina web en una pestanya nova: 
Escriure una adreça web (URL) a la barra 
d'adreces i prémer Alt + Intro
Tornar a col·locar la pestanya a la seva 
posició original: Prémer Esc mentre 
s'arrossega la pestanya
Ancorar una finestra a l'esquerra: Alt + [    
(claudàtor esquerre)
Maximitzar finestra: Alt + =
Minimitzar finestra: Alt + - (menys)
Ancorar una finestra a la dreta: Alt + ] 
(claudàtor dret)
Canviar de finestres entre pantalles (quan el 
Chromebook està connectat a un monitor): 
Tecla de cerca       + Alt + M
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5. Configuració del sistema i la pantalla

Mostra fitxers ocults a l'aplicació Fitxers: Ctrl 
+.
Fer clic a una icona de l'1 a l'8 de la 
prestatgeria: Alt + 1 a Alt + 8
Fer clic a l'últim icona de la prestatgeria: Alt 
+9
Utilitzar les tecles F (de F1 a F12): De la tecla 
de cerca     + 1 a la tecla de cerca      + =
Veure els teus notificacions: Mayús + Alt + N
Canviar la resolució de pantalla: Mayús + Ctrl 
i + o - (menys)
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5. Configuració del sistema i la pantalla

Recuperar la resolució de pantalla per 
defecte: mayús + Ctrl + 0
Girar la pantalla 90 graus: mayús + Ctrl + 
Girar
Canviar a l'usuari següent Ctrl + Alt +. (punt)
Canviar a l'usuari anterior Ctrl + Alt +, (coma)

Chromebooks a www.roboticatic.com

http://www.roboticatic.com


6. Pàgina i navegació web

Retrocedir pàgina: Tecla de cerca     + Fletxa 
cap amunt o Alt + Fletxa cap amunt
Avançar pàgina: Tecla de cerca + Fletxa cap 
avall o Alt + Fletxa cap avall
Navegar cap avall per la pàgina web: Barra 
d'espai
Anar a la part superior de la pàgina: Ctrl + Alt 
+ Fletxa cap amunt
Anar a la part inferior de la pàgina: Ctrl + Alt 
+ Fletxa cap avall
Imprimir la pàgina actual: Ctrl + P
Desar la pàgina actual: Ctrl + S
Tornar a carregar la pàgina actual: Ctrl + R
Tornar a carregar la pàgina actual sense 
utilitzar contingut emmagatzemat a la 
memòria cau: mayús + Ctrl + R
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6. Pàgina i navegació web

Ampliar la pàgina: Ctrl i +
Reduir la pàgina: Ctrl i - (menys)
Restablir nivell de zoom: Ctrl + 0
Aturar la càrrega de la pàgina actual: Esc
Fer clic amb el botó dret en un enllaç: Prémer 
Alt i fer clic en un enllaç
Obrir l'enllaç en una nova pestanya en segon 
pla: Prémer Ctrl i fer clic en un enllaç
Guardar l'enllaç com a marcador: Arrossegar 
l'enllaç a la barra de marcadors
Desar la pàgina web actual en els marcadors: 
Ctrl + D
Guardar totes les pàgines obertes de la 
finestra actual en els marcadors en una 
carpeta nova: mayús + Ctrl + D
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6. Pàgina i navegació web

Fer cerques a la pàgina actual: Ctrl + F
Anar al següent resultat de cerca: Control + 
G o Intro
Anar al resultat de cerca anterior: mayús + 
Ctrl + G o Mayús + Intro
Anar a un camp d'informació inactiu: Alt + 
Mayús + A
Realitzar una cerca a Google: Ctrl + K o Ctrl + 
E
Afegir www. i .com a el text introduït a la 
barra d'adreces i obrir la pàgina: Ctrl + Intro
Veure el codi font de la pàgina: Ctrl + U
Mostrar o amagar el panell d'eines de 
desenvolupament: mayús + Ctrl + I
Anar a la secció seleccionada en el panell 
d'eines de desenvolupament: Ctrl + Mayús 
+ C
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6. Pàgina i navegació web

Obrir la pestanya Consola en el panell 
d'eines de desenvolupament: mayús + Ctrl 
+ J
Mostrar o amagar la barra d'adreces 
d'interès: mayús + Ctrl + B
Mostra la barra d'eines: Alt + mayús + T
Anar a la secció seleccionada en el panell 
d'eines de desenvolupament: Ctrl + mayús 
+ C
Obrir la pàgina històric: Ctrl + H
Obrir la pàgina Descàrregues: Ctrl + J
Eliminar el suggeriment d'emplenament 
automàtic seleccionada a l'omplir un 
formulari: mayús + Alt + Retrocés 
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7. Accessibilitat

Activar o desactivar ChromeVox (missatges 
de veu): Ctrl + Alt + Z
Activa més modes contrast alt: Tecla de 
cerca        + Ctrl + H
Ampliar tot el contingut de la pantalla: Ctrl 
+ tecla de cerca        + M
Ampliar una part de la pantalla: Ctrl + tecla 
de cerca      + D
Destacar el botó de menú d'aplicacions a la 
prestatgeria: mayús + Alt + L
Deixar de destacar un botó de la teva 
prestatgeria: mayús + Alt + L i, a 
continuació, Esc
Destacar el següent element de la 
prestatgeria: mayús + Alt + L i, a 
continuació, Tab o Fletxa cap a la dreta
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7. Accessibilitat

Destacar l'element anterior de la 
prestatgeria: mayús + Alt + L i, a continuació, 
mayús + Tab o Fletxa cap a l'esquerra
Obrir el botó destacat de la teva prestatgeria: 
mayús + Alt + L i, a continuació, Barra 
d'espai o Intro
Passar d'un a un altre d'aquests elements:

Àrea d'estat (on apareix l'hora)
Menú d'aplicacions
Barra d'adreces
Barra d'adreces d'interès (si es mostra)
La pàgina web oberta
Barra de descàrregues (si es mostra)
Ctrl + Enrere        o Ctrl + Endavant
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7. Accessibilitat

Destacar la barra d'adreces d'interès (si es 
mostra): Mayús + Alt + B
Destacar la fila amb la barra d'adreces: 
mayús + Alt + T
Obrir el menú del botó dret de l'element 
destacat: Tecla de cerca       + mayús + Pujar 
el volum 
Moure la icona d'una aplicació cap amunt, 
cap avall o cap a un costat en el menú 
d'aplicacions: Ctrl + Fletxa cap amunt    , 
Fletxa cap avall    , Fletxa cap a l'esquerra     o 
fletxa cap a la dreta
Moure una aplicació dins o fora d'una 
carpeta en el menú d'aplicacions: Ctrl + 
Mayús + Fletxa cap amunt    , Fletxa cap avall    
    ,  Fletxa cap a l'esquerra     o fletxa cap a la 
dreta    .
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