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La Televisió Digital Terrestre  
 

 

 

 
 
El dia 28 d’octubre de 1956 es van inaugurar les emissions de televisió al nostre país. L’aparell 
de televisió començava a entrar a les nostres cases i de mica en mica s’hi ha anat fent un lloc, 
fins a convertir-se gairebé en imprescindible, tant que gairebé totes les llars espanyoles  en 
tenen com a mínim una.  
 
Des dels seus inicis la televisió ha evolucionat moltíssim. Segurament tots heu sentit a parlar 
de la Televisió Digital Terrestre (TDT) i probablement a casa vostra ja mireu la televisió amb 
aquest sistema. La TDT ha aportat grans millores pel que fa a les transmissions de televisió: 
 
Podem veure la televisió amb molta més qualitat d’imatge i so comparable a un DVD. 
 
Podem sintonitzar molts més canals de televisió i accedir a una oferta molt més àmplia i 
variada. Amb la televisió convencional els canals que es poden veure són molts menys ja que 
el sistema no permet tenir-ne més. 
 
Podem gaudir de la televisió interactiva és a dir, fins ara només podíem participar en un 
programa de televisió per telèfon o per Internet, ara també ho podem fer a través del 
comandament a distància, per exemple: podem respondre enquestes, deixar la nostra opinió en 
un programa o participar en concursos. Durant un partit de futbol podem consultar dades com 
la possessió de pilota, les alineacions, les faltes comeses per cada jugador, les faltes rebudes, 
les passades bones, el número de xuts a porteria... Amb la TDT s’obren moltíssimes 
possibilitats de participació, com per exemple poder votar al concursant que més ens agrada en 
un programa de televisió. 
 
L’any 2010, a Espanya, la televisió convencional deixarà de funcionar i deixarà pas al nou 
sistema de transmissió: la Televisió Digital Terrestre (TDT). 
 
Recursos relacionats: 
http://www.tdt.ad/  
http://www.tv3.cat/seccio/digital  
http://www.impulsatdt.es/index.php 
 
 


