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Unitat 7
ELS DOCUMENTS PDF
-

Els textos podem penjar-los en format Word o en format PDF. El format Word
l’utilitzarem quan volem oferir als alumnes un text que ells hauran de modificar,
ampliar, etc. En cas de que vulguem oferir un text que els alumnes no han de
modificar (com si els donàrem una fotocòpia) cal fer servir el format PDF, ja que en
la majoria de casos ocupa moltíssim menys espai, cosa que el fa idoni per utilitzar-lo
en Internet.
Els arxius PDF (Portable Data Format) són un format ideal per ser utilitzat a
Internet. Per poder visualitzar-los cal, per exemple, el lector gratuït “Adobe Acrobat
Reader” que la majoria tenim instal·lat al nostre ordinador. En cas de no tenir-lo o que
no siga una versió massa actual, podem baixar-nos l’última des de la pàgina de
Adobe: http://get.adobe.com/es/reader/

Com crear documents PDF
El procediment per crear un document PDF es extremadament senzill.
Si fem servir el paquet Open Office, podem guardar els documents directament en
format PDF sense tindre que instal·lar cap altre programa.
Si treballem amb el paquet MS Office 2007, podem afegir un plugin gratuït que ens
permetrà guardar els textos (o altres documents) com a PDF’s directament sense
tindre que instal·lar cap programa extern. Podem descarregar aquest plugin de la web
de Microsoft en:
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&SrcC
ategoryId=&SrcFamilyId=4d951911-3e7e-4ae6-b059a2e79ed87041&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2ff%2f4%
2fb%2ff4bfd843-a0b6-4031-aa98-0a3db7403d0f%2fSaveAsPDFandXPS.exe
En cas de que no fem servir els paquets anteriors haurem d’instal·lar un programa
de creació de PDF com “PDF Creator”, “Adobe Acrobat”, etc. No hem de confondre
aquest últim programa que és el que serveix per crear els PDF, amb l’Adobe Acrobat
Reader que és el programeta gratuït que serveix només per llegir els PDF i que
probablement tots tenim ja instal·lat en el nostre ordinador.
Un cop hem instal·lat el PDF Creator o l’Adobe Acrobat es crearà una nova
impressora (virtual) anomenada “PDF Creator” o “Adobe PDF” respectivament junt
a les que ja teníem instal·lades a l’ordinador. A partir d’aquest moment, crear un PDF
des de qualsevol programa serà tan senzill com imprimir el document en el que
estem treballant a través d’aquesta nova impressora virtual, que en lloc d’imprimir
en forma de paper, imprimeix en forma d’un document PDF (que podrem guardar on
nosaltres li diguem). L’exemple més típic és estar treballant amb un text de Word i en
el moment d’anar a imprimir, ho fem amb la impressora PDF. Exactament el mateix
podem fer si estem treballant amb un editor de partitures musicals, navegant amb
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l’explorador d’Internet, etc. Tot el que es pot imprimir en paper, es pot imprimir en
PDF.
Cal dir que el PDF Creator és un programa gratuït i que l’Adobe PDF és un
programa comercial prou car, ja que pot fer infinitat d’altres coses amb els PDF. Si
tenim oportunitat d’aconseguir l’Adobe PDF val molt la pena instal·lar-se’l (podeu
instal·lar els dos) per què per exemple ens permet editar un PDF ja creat extraient
pàgines, esborrant alguna, afegint de noves, fusionar diversos PDF, etc.
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