
ORDINADORS amb LINKAT 16.04 

 

PROGRAMARI/APLICACIO DESCRIPCIÓ 

Stellarium Es un planetari de codi obert. Mostra un cel autèntic en 3D 

GeoGebra Ensenyament i aprenentatge d’àlgebra i geometria 

Jclic 
Es un entorn per a la creació, realització i avaluació d’activitats multimèdia, 
desenvolupat en plataforma Java.  

KmPlot 
Es un programari lliure que permet traçar funcions matemàtiques per 
aprendre les relacions entre aquestes i la seva representació gràfica.  

Scratch 

Es un llenguatge de programació visual, que es fa servir per crear fàcilment 
animacions, jocs educatius i interaccions. Per les escoles ajuda als 
desenvolupament d’habilitats mentals mitjançant l’aprenentatge de la 
programació sense necessitat de saber el programa.  

Squeak Es una eina multimèdia i multi-plataforma 

SafeSign Programari per l’ús de la T-CAT 

Papercut Programari per l’ús del servei corporatiu d’impressió del Departament.  

Inkscape 
Editor de gràfics vectorials (diagrames, línies, gràfics, logotips, etc.) de codi 
lliure.   

GIMP 
Programari d’edició d’imatges digitals en forma de mapes de bits (dibuixos i 
fotografies) 

ImageMagick Programari per a la manipulació d’imatges 

KolourPaint Editor d’imatges lliure. Alternativa al MSPaint 

Phatch Editor de gràfics digitals i fotografies 

Scribus Eina de maquetació i publicació de documents  

Shotwell Photo Manager Es un visor i organitzador d’imatges per l’escriptori.  

FileZilla 
Es un client FTP. Programari que permet pujar i baixar arxius d’un servidor 
remot.  

Thunderbird Aplicació de correu fàcil de configurar i personalitzar.  

KompoZer Editor de pàgines web per a llenguatge HTML   

Empathy Client de missatgeria instantània. Suporta àudio i videoconferència.  

LibreOffice Paquet de programari lliure alternatiu al MS Office 

pdfsam Editor de PDF’s 

Sinadura Aplicació de signatura digital de documents (OpenOffice, PDF’s, etc) 

Audacity Editor d’àudio i compatible amb molts formats.  

Cheese 
Aplicació que utilitza webcam per a prendre fotografies i vídeos, aplicant 
efectes especials i divertits.  

MuseScore Crea, reprodueix i imprimeix partitures fàcilment.  

OpenShot Editor de vídeo 

Rhythmbox Reproductor d’àudio que reprodueix i ajuda a organitzar la música digital.  

VLC Reproductor multimèdia que reprodueix la majoria d’arxius multimèdia.  

WinFF Convertidor de formats de vídeo pels 3 sistemes (Windows, Linux i mac) 

Wine Per executar aplicacions Windows des de Linkat 

Transmission Client per xarxes “P2P” 

gscan2pdf 

Programari que converteix els documents escanejats en format pdf i djvu 
permetent el reconeixement òptic de caràcters i l’enviament del document per 
correu-e.  

E-book reader Lector de llibres electrònics 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


