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La paraula televisió ve del grec “Tele” que significa distància i del llatí “visio” que significa visió, 
així doncs, podem definir la televisió com un aparell que ens permet rebre imatges en 
moviment i so a distància. La televisió és un dels aparells que més s’utilitzen en la nostra vida 
quotidiana, i és el mitjà de comunicació més difós del món. Avui en dia els telespectadors tenim 
cada vegada més opcions a l’hora d’escollir què volem veure a la televisió. El sistema que ens 
ofereix una gran oferta de canals i programes és la televisió per satèl·lit. 
 
Per a poder veure la televisió per satèl·lit és necessari tenir una antena parabòlica que servirà 
per rebre la senyal del satèl·lit i un aparell descodificador. Les senyals que envien els satèl·lits 
són captades per les antenes parabòliques de les cases i són conduïdes als descodificadors 
que n’extreuen la informació. De la mateixa manera es fa el procés invers, la televisió envia 
senyals al satèl·lit i aquest ens les torna a casa a través de l’antena parabòlica. Astra i Hispasat 
són dos dels satèl·lits que emeten senyals de televisió i que es troben a milers de kilòmetres de 
la Terra. 
 
La televisió per satèl·lit ofereix moltes avantatges i possibilitats, com: 
- Permet arribar a zones on no pot arribar-hi la televisió convencional per exemple, en zones 

remotes com en deserts.  
- Permet veure els nostres programes preferits des de qualsevol lloc del món i en directe. 

Sabíeu que els catalans que viuen fora de Catalunya poden seguir els programes de TV3? 
El canal de Televisió de Catalunya internacional emet 24 hores de programació diària en 
català arreu del món.  

- El dia 8 d’agost de 2008 s’inauguraran els Jocs Olímpics de Pekín i no ens podem perdre 
un esdeveniment com aquest! les podrem veure en directe des de les nostres cases 
gràcies a les retransmissions per satèl·lit.  

 
Recursos relacionats: 
http://www.plus.es/  
http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/tvcSeccio.jsp?seccio=tvci   
http://www.hispasat.com/  
http://www.ses-astra.com/business/es/satellite-fleet/index.php  
 


