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ARXIU, CARPETA I PROGRAMA 

ARXIU o FITXER 

Són el conjunt de documents, imatges, etc. Que han estat realitzats a  partir d’un 

programa concret. 

CARPETA 

La seva funció és organitzativa, poden contenir qualsevol cosa: arxius, altres carpetes 

o programes. 

 

Extensions més comuns  

Tipus de fitxer Extensió Característica Programes que les 

llegeixen 

DE TEXT 

TXT Text simple. Bloc de notes i WordPad 

RTF Text enriquit Tractaments de textos 

DOC Text enriquit Tractament de textos 

SXW Text enriquit Openoffice writer 

DE SISTEMA 

EXE Per realitzar accions per si 

mateixos 

Autoexecutable 

COM MS-DOS 

BAT MS-DOS 

D’AUDIO 

CDA 
Àudio digital de música que 

s’escolta a qualsevol 

reproductor 

Windows Media 

Real Player, Winamp,... 

WAV 
Format estàndard de 
windows 

MID Arxiu de música MIDI 

MP3 Arxiu comprimit d’àudio 
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DE VIDEO 

AVI Pel·lícula de Microsoft 

Windows 

Windows multimèdia, Nero 

DiVX Conegut com el MP3 de 

vídeo 

MPEG Arxiu de vídeo comprimit 

COMPRIMITS 
RAR Comprimit amb WinRar WinRar, WinZip, Win Ace 

ZIP Comprimit amb WinZip 

D’IMATGES 

BMP Mapa de bits. Paint o qualsevol visor d’imatges 

GIF Preferits per la web 

perquè ocupa poc JPG 

ICO Arxiu d’icones Windows obre una aplicació quan 

es clica sobre d’ell. 

WEB 
HTM Pàgina web Explorer, Mozilla Firefox, Opera... 

EML Correu electrònic Outloock, Mozilla Thunderbird,... 

PRESENTACIONS 

PPS S’obre directament i no et 
permet manipular l’arxiu 

Power point, Impress 

PPT Obre el programa i pots 

veure i manipular la seva 

configuració SXI Impress 

FULLS DE 

CÀLCUL 

XLS Arxiu que pot contenir 
operacions de càlcul i 

gràfiques estadístiques 

Microsoft Excel,  Openoffice Calc 

SXC Openoffice Calc 

BASE DE  DADES MDB Fitxer de base de dades Microsoft Acces 

AJUDA HLP Fitxer d’ajuda Enllaçat a cada programa 

http://www.monografias.com/trabajos17/extensiones/extensiones.shtml 

 

PROGRAMA 

Els programes són aquells que són capaços de generar, llegir o manipular los arxius. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos17/extensiones/extensiones.shtml
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ESCOLLIR EL PROGRAMA PREDETERMINAT QUE OBRI UN TIPUS D’ARXIU 

 

A Windows quan volem que un tipus d’arxius s’obrin sempre amb un programa concret  

predeterminat farem: 

1. Anar a un fitxer que s’obri amb el programa que volem posar com a 

predeterminat, ns posem a sobre i cliquem al botó dret del ratolí i del menú 

contextual  que ens surt cliquem, 

ara amb el botó esquerre a 

obrir amb 

                           2. Ens sortirà un nou menú amb uns quants 

programes i l’opció escollir programa,  

cliquem aquí. 

  

 

 

3.   S’obrirà una altra finestra on podrem ens mostrarà tots els programes que hi 

ha al nostre ordinador instal·lats. 

          

 

 
Escollim del 

llistat el 

programa que 
volem 

Activem l’opció d’utilitzar sempre 
aquest programa 


