
Cal veure amb quin navegador esteu treballant.
Si no ho sabeu prèviament, ho podreu descobrir  
mirant baix de la pantalla, es mostrarà la icona del  
navegador que esteu utilitzant en més claret o  
subraiat amb una línea groga.

Google Chrome Internet Explorer
Mozilla Firefox

Microsoft Edge



Primer supost: Si us apareix la icona d’Internet Explorer

Al polsar sobre el Document/formulari, aquest s’obri directament  (tarda uns segons)



Segon supost: Si utilitzeu Mozilla Firefox  
Us apareixerà el següent missatge:

El que cal fer és polsar sobre “Obrir amb un altre visor” (dalt a la dreta).



Al polsar sobre “Obrir amb un altre visor” que apareixia al full anterior, us
apareixerà el següent quadre de diàleg:



1.Si polseu sobre Obrir amb Adobe Acrobat o Adobe  
Reader o la versió d’Adobe que tingueu al vostre
ordinador es descarregarà (o es quedarà al llistat de  
documents descarregats i desprès el podreu obrir).

2.Si polseu sobre Guardar també és descarregarà i podreu  
obrir-ho desprès polsant sobre el llistat de documents  
descarregats.

En ambdós casos, després només caldrà que polseu sobre  
la icona de descàrregues i a continuació sobre l’arxiu



S’obrirà el document sense haver d’esperar cap segon:



Tercer supòsit: Si empreu el Google Chrome, i per  
tant la icona resaltada en claret/ subraiada és

Al polsar sobre el “Document de proposta de TFG”  
veureu la següent pantalla:

Teniu dues formes d’obrir la sol·licitud. La primera  
és descarregar el document al vostre ordinador i  
obrir-ho directament. La segon i més efectiva és  
activar el visor de pdf en Chrome. Per fer-ho:



Polseu sobre el botó de “Configuración” del navegador

Una vegada dins de Configuració cal que polseu
sobre



“Privacidad y seguridad”



Una vegada oberta, cal que aneu a l’apartat
“Configuración de sitios web”

Una vegada dins cal que baixeu fins “Documentos pdf”



Per últim només cal que dins de “Documentos PDF” activeu l’opció
de descarregar els arxius pdf en compte d’obrir-los automàticament

en Chrome



Ara torneu a la pestanya de “Practicum i TFG” on es trobe el  
document i quan polseu sobre la sol·licitud veureu que es  
descarrega correctament i només cal obrir-la.



Quart supòsit. Si empreu el Microsoft Edge i us apareix la
icona subraiada/ en claret

Us mostrarà la següent pantalla:



Teniu dos opcions:
1. Si a l’ordinador teniu instal·lat l’Internet Explorer el que cal fer és  
anar a les opcions del navegador, es desplegarà un submenú i heu de  
polsar sobre obrir amb Internet Explorer



Finalment, passarà com al primer supòsit, s’obrirà directament
però caldrà tindre paciència i esperar uns segons

2. Si no teniu instal·lat l’Internet explorer l’altra opció és
descarregar el document i obrir-ho al vostre ordinador.


