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Introducció

    Aquest treball tracta sobre tots els sistemes informàtics 
que es poden connectar a internet que tinc a casa meva. 
Intentaré explicar-lo amb fotografies. 

Router
• La companyia és de Movistar.

• Està situat en el menjador, 
sota de la televisió

• Aquest router té ethernet, 
wifi, WPS, 3G, ADSL i 

internet per tota la meva 
casa.

• Aquest router està connectat amb tres cables, un és de color 
gris que és d'ADSL i els cables color groc i verd són de 

ethernet.

Ordinador de sobretaula

• La companyia és de Siemens.

• Està situat a la meva habitació.

• Aquest ordinador de sobretaula 
té Microsoft Windows XP, intel 

inside i nvidia.

• Està connectat amb uns 
altaveus i un teclat, els altaveus són de la companyia NGS i el 
teclat Logitech, també està connectat per diversos cables sota 



la taula a la unitat del sistema o CPU.

Ordinador portàtil
• La companyia és de packard 

bell.

• Serveix per estar a tota la 
casa.

• Aquest ordinador portàtil té 
Windows 7, intel inside, nvidia.

• Té una petita webcam a dalt 
de l'ordinador, hi ha endolls,un 

per carregar la bateria de 
l'ordinador, un pel ratolí, un pels 

auriculars i per   l'USB.

Telèfon mòbil

• La companyia és de Samsung.

• Es pot servir per qualsevol lloc.

• Serveix per enviar missatges, trucades o 
trucades d'emergència, escoltar música, fer 

fotos i estar amb les xarxes socials.

• Hi ha una petita targeta on es poden guardar 
els contactes, la música i les fotos.

• Per connectar a internet, a ca meva hi ha 
contrasenya de Wi-fi, en la majoria dels llocs 

són amb contrasenya i uns que són gratuïts.



Televisió

• La companyia és de Samsung.

• Està situat en el menjador.

• En aquesta televisió es pot 
emprar internet, està connectat 
a través del router de Movistar i 

uns cables d'electricitat per la 
pared.

• L'aplicació per usar internet és el “Samsung SMART TV “.

Tablet amb teclat

• La companyia és de Sunstech.

• Està situat en la habitació de la meva 
germana i també per tota la casa.

• Es pot ficar targeta SIM per utilitzar 
internet  i el microSD per guardar fotos i 

vídeos.

I això són tots els sistemes informàtics de ca meva que és poden 
connectar a internet.
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