
Menú Aplicacions
En aquest menú desplegable és on es concentren la majoria de programes i aplicacions 
del sistema. Com es pot observar, està dividit en deu seccions: Àudio i 
vídeo,Comunicacions, Desenvolupament, Educació, Eines, Exploració, Imatges, Jocs, 
Oficina i Sistema. Disposem, també al final, d’una icona d’accés directe a la pantalla 
Executa una aplicació… 

 
• Àudio i vídeo: llista de les principals aplicacions i utilitats multimèdia, com ara: 

d'edició multimèdia (Audacity, Cinelerra, Kino,…), d'enregistrament de CD/DVD 
(Gnome CD/DVD Creator, K3b,…), de música (Banshee,..), reproductors d'àudio 
( Amarok, CD Sound Juicer, VLC, XMMS, …) reproductors de vídeo ( Kaffeine, 
Mplayer, Totem) i el Real Player 10

• Comunicacions: llista de programes per escriure missatges, com ara: de correu 
electrònic (Evolution i Thunderbird), lector de noticies (Pan), lector de RSS 
(Liferea), de telèfon (Linphone i Ekiga) i de xat (aMSN i Pidgin)

• Desenvolupament: una llista d'eines de creació d'arxius: de pàgines web (Bluefish 
i NVU), d'interfícies gràfiques d'usuari (Glade) i entorns integrats de programació 
(Anjuta EID i Gambas)

• Educació: Diferents programes educatius: d'astronomia (Celestia, KStars,..) 
d'enginyeria (Ksimus, PC B, Qcad,..), d'idiomes, el Jclic, de matemàtiques (Dr.Geo, 
Geogebra, KmPLot, …) de música (GNU Solfege), de química (Kalzium, vlab,..) i 
més programes.

• Eines: Eines diverses d'arxiu, de calculadora, editors (gedit, Kwrite,…), d'escriptori, 
de impressió, de seguretat (KlamAV), de telèfon i més programes.

• Exploració: Diferents programes de gestió de fitxers, navegadors web (Firefox i 
Konqueror i més programes.

• Imatges: una llista de programes d'imatges com ara: de dibuix vectorial (Inkscape, 
OpenOffice Draw, …), d'edició d'imatge (Blender, El GIMP, CinePaint, …), 
d'escaneig (xsane), de fotografia (F-Spot) i visualitzadors (Eye of Gnome, 
Gwenview).

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_3%3Apractica_5&cache=cache&media=d111:modul_3:menu.png


• Jocs: Diversitat de jocs d'arcade, d'esports, jocs de cartes, jocs de taula, jocs per a 
nens, de tàctiques i estratègia i trencaclosques.

• Oficina: Programes d'ofimàtica del tipus OpenOffice i evolution: base de dades 
(Base), calendari (Evolution i Sunbird), diagrames de flux (Dia,..), full de càlcul 
(Calc), gestió de projectes (Freemind, Planner,..), llibretes d'adreces (Evolution), 
presentacions (Impress), processador de text (Kile, Write, Scribus), visualitzadors 
de documents (Acrobat Reader, Evince, visualitzador pdf del Gnome,…) i més 
programes.

• Sistema: Programes especials de gestió del sistema d'accés remot, 
d'administració, de configuració, de documentació, emuladors, miniaplicacions 
d'escriptori, monitor, cerca de fitxers, de terminals, de xarxa i d'administració del 
sistema (Yast).
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