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Les comunicacions 
 

Des dels senyals de fum fins a les últimes tècniques per satèl·lit la 
humanitat ha tingut sempre la necessitat de comunicar-se. Cada 
cop més estem “connectats”, i avui gràcies a les tecnologies de la  
informació i comunicació (TIC) ens trobem davant d’una veritable 
revolució: la revolució de la informació. 

 
Sabies que.... 

 
Arreu del món les primeres formes de telecomunicació inclouen els senyals de fum, i els 
senyals acústics fets amb tambors. 
 

 
Explora i investiga 

 
1. Per poder enviar un missatge cal un emissor i un receptor, aquest missatge 

estarà escrit en una certa codificació (idioma, protocol, etc.) i s’haurà de 
transmetre a través d’un canal (pot ser l’aire, paper escrit, electricitat, etc.). 
Aplicat a les telecomunicacions, el següent esquema representa  les possibles 
maneres d’enviar un missatge a través d’un senyal.  
 

 
 

2. Per acabar de comprendre l’esquema obre la fitxa “Telecomunicacions” de la 
sèrie “Com funcionen les coses 2.0”, accedeix a l’apartat “Mètodes de 
transmissió”, i respon les següents qüestions: 
  
a) Quina és la funció de l’amplificador en la transmissió per cable elèctric ? 

 
 

b) Quin és l’aparell encarregat d’emetre les ones radioelèctriques ? 
 

 
  

http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/data/qtel0m.htm
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Llegeix i respon 

 
1. A partir de la lectura d’aquest article, respon les següents preguntes:  

 
a) Quins elements formen un sistema de telecomunicació actual ?  

 
 
 

b) En el tipus de comunicacions, quina diferència hi ha entre un sistema punt a 
punt i un sistema multipunt. Posa’n un exemple de cada.  
 
 
 
 

c) Saps què vol dir “fractura digital” ? 
 
 

 

 
Saber-ne més 

 
1. El capítol “Xats i comunicació” del programa “Bit a Bit” explica l’evolució dels xats 

des dels seus orígens fins a l’actualitat.  
 

2. El capítol “Addiccions” del programa “Bit a Bit” tracta sobre les ciberaddicions. 
 

3. La revolució de la informació comentada en un article en castellà de la web 
eu4journalists.eu 
 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21278
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21270
http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/spanish/C78

