
El nostre àmbit laboral i d’actuació està directament relacionat amb les 

persones i, necessàriament, amb totes les seves dades personals. Moltes 

les recollim en diferents arxius de treball i ens les passem les unes a les 

altres mitjançant el correu electrònic. El factor humà pot provocar que 

produïm errors a l’hora de compartir aquestes dades i vagin a parar en 

mans equivocades.

Per aquest motiu en aquest consell s’ensenyarà el següent:

A. Com xifrar un document Word o Excel.

B. Com xifrar un document PDF a partir d’un document Word.

C. Com xifrar un arxiu comprimit.

Creiem que són la tipologia d’arxiu amb els que treballeu més sovint, si hi 

hagués alguna que vulgui informació per tal de protegir un altre tipologia 

d’arxius ens podeu omplir el full de demandes i ús assessorarem.

També destacar que el que s’ensenyarà en aquest consell tecnològic serà 

a xifrar l’accés al document mitjançat una paraula clau. Cal comentar que 

hi ha diferents tipologies de xifratges com per exemple el d’edició o 

modificació del contingut. Si alguna necessites d’aquesta informació no 

dubteu en contactar amb nosaltres mitjançant el full de demandes.
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A. Com xifrar un document Word o Excel:

1. Un cop tenim el document Word o Excel el qual volem xifrar el primer
pas és anar a la pestanya superior anomenada “Archivo” i després
haurem de buscar el submenú “Información” (no ús preocupeu gaire ja
que és el primer que apareix) será en aquest menú on haurem de buscar
la opció “Proteger documento”

2. Al clicar en sortirà un altre menú amb les diferents opcions de
protección, en el nostre cas seleccionarem “Cifrar con contraseña”.
Posteriorment ens demanarà, dues vegades, que entrem la paraula clau
en un quadre de text.
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3. Per últim, cada vegada que volguem obrir un document xifrat ens
demanarà que introduim la paraula clau d’aquell document en el
quadre de text.

B. Com xifrar un document PDF a partir d’un document Word:

1. El primer pas és exportar el document a PDF. En el moment en que 
ens demana on voldrem guardar el document exportat clicarem a 
“Opciones” en la part inferior del quadre de text. Posteriorment
haurem de seleccionar la opció “Cifrar el documento con una 
contraseña”.
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2. A continuación introduirem la paraula clau que volguem donar-li al
nostre document, seguint les instruccions que ens dicta el quadre de
text.

3. Per últim quan volguem obrir un document de PDF xifrar només
haurem de posar la paraula clau en el quadre de diàleg que s’ens
mostrarà.
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C. Com xifrar un arxiu comprimit:

Ens trobarem en situacions en les quals necessitem agrupar molts arxius, 
per exemple un recull de fotografíes, per tal de poder enviar algú altre. 
En aquest cas també es poden xifrar aquest tipus d’arxius comprimits i ús
ensenyarem a fer-ho mitjançant el programa 7-Zip.

1. El primer pas és reunir tots els arxius en una carpeta o fer una selecció
després amb el botó secundaria del ratoli buscarem l’opció 7-Zip i dintre
d’aquesta farem clic a Añadir al archivo.

Aquest és el procediment bàsic per fer comprimir una carpeta o una 
selección d’arxius independentment de si el voleu xifrar o no. A 
continuación explicarem quina és l’opció per xifrar-lo.
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2. A continuación s’obrirà la següent finestra en la qual trobareu moltes
opcions de compressió però a nosaltre ens interessa la part de 
Encriptación. Haureu de ficar la vostre paraula clau i després podreu
decidir si també voleu xifrar els noms dels arxius, depenent del que feu
el resultat final será diferent però en tots dos casos ningú podrá obrir un 
arxiu sense posar la paraula clau.
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3. Finalment per poder descomprimir els arxius s’haura d’introduïr la 
paraula clau quan us la demani. 
Si decidiu no xifrar els noms dels arxius ús demanarà la paraula clau en el 
moment que volgueu descomprimir un arxiu els quals serán visibles.

Si per contra decidiu xifrar els noms dels arxius, un cop decidiu obrir
l’arxiu comprimit ja ús demanarà la paraula clau i será després quan
podreu veure el nom dels arxiu i/o contingut del comprimit.


