
T’ATREVEIXES
A FER-HO?

Perifèrics ... Memòria USB, per guardar arxius!

1r. Posa la memòria a l’entrada USB, la trobaràs a la part del davant de la caixa o torre 
de l’ordinador, o si no a la part del darrera.

2n. Entra a El meu ordinador, fent doble clic a d’icona que trobaràs a 
l’escriptori.

Trobaràs totes les memòries del 
sistema. El PenDrive és dispositiu 
d’emmagatzematge extraïble, el 
trobaràs a aquest apartat.
Observa que és la lletra (F:)

3r. Fes doble clic per entrar dins la memòria USB.

Una memòria USB (també dit pendrive, pinganillo, memòria portàtil, 
etc) és un perifèric que serveix per guardar i transportar arxius de tot 
tipus. Els arxius es poden copiar, esborrar, etc. Pots organitzar-los com 
vulguis amb carpetes, igual que la memòria de disc dur de l’ordinador. 

Una memòria USB és un perifèric molt delicat, si no s’utilitza correctament es 
pot fer malbé i perdre’s tota la informació que té guardada, per tan és 
recomanable:

· No utilitzar-la per treballar amb els arxius (sobre tot si aquests són pesats). 
Sempre has de copiar els arxius o carpetes al disc dur de l’ordinador abans 
d’obrir-los.

· No es pot treure la memòria, sense avisar a l’ordinador que ho fas.

1r

2n
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A vegades, segons l’ordinador, pot ser que 
et surti una finestra automàticament que 
et demana que vols fer a la memòria. En 
aquest cas, has d’escollir Obre la 
carpeta...

Per obrir i accedir a la memòria USB.



IMPORTANT: Abans de treure la memòria, han d’estar tots els arxius i carpetes 
tancades, si no l’ordinador no et deixarà.

1r. Col·loca el ratolí sobre la icona de treure el maquinari (a la barra inferior de 
l’escriptori) i fes doble clic.

2n. Senyala el maquinari que vols 
treure, i clica Atura.

4t. Ara ja pots copiar o moure la 
carpeta que vulguis. Per tancar, 
clica la creu.
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Per treure la memòria USB de l’ordinador
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3r. T’informa de les 
característiques de la memòria 
portàtil, si és el que vols treure 
clica D’acord. 

Apareixerà un missatge que és segur treure la memòria portàtil.
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