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Presentació

Pròleg

L’any 1997, la Fundació ”la Caixa” va posar en marxa un programa pioner que pretenia
apropar la gent gran a les tecnologies de la informació i la comunicació. Des d’aquell
any, més de 300.000 usuaris dels 600 centres propis de la Fundació ”la Caixa” o en
conveni amb administracions públiques han participat en el programa Informàtica i comunicació a l’abast en les més de 511 CiberCaixes instal·lades arreu d’Espanya. Això
significa que les activitats informàtiques han estat i encara són les més sol·licitades
pels usuaris dels centres i que, a més, el programa ha estimulat la creació i el desenvolupament d’associacions de voluntaris d’informàtica a les comunitats autònomes.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució pública d’educació
superior i de recerca, especialitzada en els àmbits de l’arquitectura, les ciències i
l’enginyeria i implicada en el desenvolupament tecnològic. La UPC fa una recerca
de qualitat —reconeguda internacionalment— que, al seu torn, facilita la formació
d’investigadors capaços d’enfrontar-se als nous reptes tecnològics. La UPC, per la
seva elevada capacitat de transferència de tecnologia a la societat, és generadora
de coneixement, recerca, innovació i desenvolupament tecnològic, especialment a
Catalunya, Espanya i Europa.

El Taller d’edició té com a objecte aprendre el funcionament d’un editor de text i familiaritzar-se amb l’ús de l’ordinador, amb el ratolí, el teclat, així com la barra de menús
i de botons d’una forma clara i entenedora. Aquest manual facilitarà l’aprenentatge
dels continguts teòrics d’aquest taller i la pràctica amb els exercicis que es proposen.
És una bona oportunitat perquè les persones grans puguin, de forma autònoma, desenvolupar-se en un nou entorn informàtic i siguin capaces d’aplicar, d’una forma molt
fàcil i guiada, els nous coneixements en la seva vida diària.

L’any 1994, la Universitat Politècnica de Catalunya va crear la Fundació Politècnica de
Catalunya per donar resposta a les necessitats de formació permanent en els àmbits
tecnològics i de gestió. Des d’aleshores s’ha consolidat com un nexe entre la Universitat i les empreses, cosa que li ha permès anticipar-se a les transformacions del
nostre entorn econòmic i social, i ha esdevingut un centre d’excel·lència en formació
permanent, que integra el coneixement i incorpora les noves tecnologies en un marc
competitiu i globalitzat.

La Fundació ”la Caixa” vol expressar el seu agraïment a les administracions públiques amb les quals manté convenis de col·laboració per la seva participació en aquest
projecte, i als usuaris del programa perquè amb el seu entusiasme han fet realitat
l’acostament de les persones grans a les tecnologies de la informació i la comunicació. Així mateix, també vol fer extensiu l’agraïment a la Fundació Politècnica de Catalunya per l’elaboració i la redacció dels continguts d’aquesta Guia del taller d’edició.

La Fundació Politècnica de Catalunya, com a centre d’excel·lència tècnica i científica,
ha participat en l’elaboració d’aquesta Guia del taller d’edició, validant-ne la qualitat
dels continguts tecnològics, dins del projecte que la Fundació ”la Caixa” porta a terme en el Programa de Gent Gran.

S.A.R. La Infanta Doña Cristina
Directora de l’Àrea Social
Fundació ”la Caixa”
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Agraïm a la Fundació ”la Caixa” i a totes les persones que participen en aquest programa la seva contribució per obrir i ampliar l’espectre de la formació en noves tecnologies dins l’actual societat de la informació.
Sr. Antoni Giró Roca
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
i president de la Fundació Politècnica de Catalunya
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1. Microsoft Word i la pantalla principal
El Word és un programa informàtic amb moltes qualitats per al tractament de textos que ens dóna una àmplia gamma de possibilitats per
escriure, inserir imatges, crear taules... Un gran ventall d’opcions que
anirem descobrint al llarg d’aquest taller.

Obrir el programa
Per començar a treballar amb el Word, obrirem el programa. Podem
fer-ho de diverses maneres:
• Des del menú “Inicio” de la barra de tasques, farem un clic sobre
l’opció “Todos los programas” i se’ns desplegarà un submenú
amb els diferents programes; seleccionarem l’opció “Microsoft
Office” i se’ns desplegarà un altre menú; finalment seleccionarem l’opció “Microsoft Word” fent un clic amb el botó esquerre
del ratolí.

Saps que...?
El Word és
un programa
informàtic amb
moltes qualitats
per al tractament
de textos que
ens dóna una
àmplia gamma de
possibilitats per
escriure, inserir
imatges, crear
taules...

13
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• O bé és possible que tinguem una icona a l’escriptori que ens
permeti accedir directament al programa. En aquest cas, farem
un doble clic amb el botó esquerre del ratolí sobre la icona del
Microsoft Word.

14
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La interfície gràfica

1. Barra de títol. Ens apareix el nom del document (per defecte, quan
obrim el programa s’obre un document en blanc que s’anomena
“Documento1”), el nom del programa (Microsoft Word) i els botons per minimitzar       , maximitzar        o restaurar        i tancar el
programa       .

Un cop hi hem accedit se’ns obre el programa. En la imatge següent
veurem les parts més importants de la pantalla principal del Word.
1
2
3
4

Si tenim el programa obert a una mida més petita, els botons que
veurem són:
.

6
10
5

7

11

5

Si fem clic sobre el botó de maximitzar, la finestra es farà gran i
ens ocuparà tota la pantalla. Quan ja tenim la pantalla maximitzada, aquest botó es transforma en el botó de restaurar.
2. Barra de menú. És la segona línia de la finestra. És la barra
d’accés als diferents menús de totes les opcions disponibles del
programa.

9

6

Si tenim el programa obert en pantalla completa, és a dir que tot
el que veiem en la nostra pantalla és la interfície gràfica del Word,
.
els botons que veurem són:  

3/4. Barra d’eines. Conté una sèrie de botons i quadres que ens permeten seleccionar opcions més ràpidament que si obrim els menús.
En la barra d’eines trobem les opcions més utilitzades. Generalment, hi ha dues barres d’eines, l’estàndard (3) i la barra d’eines de
format (4). Quan passem per sobre dels diferents botons amb el
punter del ratolí i esperem un segon, ens apareix un rectangle i ens
indica el nom de l’acció que podem dur a terme         .
8

5. Barres de desplaçament. Ens permeten desplaçar-nos verticalment o horitzontalment per tot el document fent clic sobre les
fletxes que apareixen als extrems.
6. Regle. Amb aquest regle podem modificar de manera molt senzilla els marges del document.

16
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7. Àrea de treball. És la zona blanca que queda al mig de la pantalla. Podríem considerar que és el paper.

A mesura que tinguem més pràctica amb el programa, serà més fàcil
utilitzar-ne els menús.

8. Barra d’estat. Ens dóna informació sobre el número de pàgina,
la secció, la llengua...

Cal tenir present que en gairebé tots els programes de Microsoft, el
funcionament de la barra de menús és molt semblant.

9. Punt d’inserció. Ens indica el lloc on estem situats a la pantalla.
Si volem començar a escriure, ho farem a partir d’on estigui situat el punt d’inserció o cursor.
10. Subfinestra de tasques. Aquesta eina s’obre per defecte quan
obrim el programa. Està situada a la part dreta de la pantalla i
conté opcions que ens permeten obrir un document existent,
crear-ne un de nou...
Per fer la subfinestra de tasques més ampla o més estreta, situarem el ratolí sobre la línia vertical esquerra del panell i, quan
el cursor del ratolí es transformi en dues fletxes, farem clic amb
el botó esquerre del ratolí i arrossegarem la línia de la subfinestra
cap a l’esquerra, per fer-la més ampla, o cap a la dreta, per fer-la
més estreta.
11. Tipus de visualització. Ens permet veure la pàgina de diferents maneres (normal, disseny, esquema, impressió i lectura).
La visualització d’impressió és la més aconsellable si volem anar
veient com quedarà el document un cop l’haguem imprès.

Menú Fitxer: Ens mostra les opcions que afecten el document
sencer (obrir-ne un de nou, obrirne un que ja existeix, desar-lo,
imprimir-lo…).
En algunes opcions tenen lletres
al costat, per exemple “Abrir…
(Ctrl + A)”. Això ens indica que les
tecles poden fer la mateixa acció
que l’opció del menú.
La fletxa que trobem al costat
d’algunes opcions ens indica que
es pot obrir un submenú amb altres opcions.

La barra de menús
Cal recordar que totes les accions que es poden fer en el Word són a
la barra de menús; per això és important familiaritzar-nos amb aquesta barra. Tot i així, hi ha accions, les més comunes, que també es
poden executar des de les barres d’eines.

18
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Menú Edició: Ens mostra opcions que podem fer servir en
una part del document (retallar,
enganxar o cercar una part del
document...).

Menú Inserció: Ens mostra les
coses que podem inserir en el
document (un salt de pàgina, una
imatge, un símbol…).

La fletxa doble que podem trobar
a la part inferior central del menú
ens indica que aquest menú té
més opcions. Si hi fem un clic a
sobre, se’ns desplega el menú
complet.
Menú Visualització: Aquest
menú conté opcions relatives al
que el programa ens ensenya en
pantalla (veure les barres d’eines
en pantalla, veure el regle en pantalla, veure la capçalera o el peu
de pàgina…).
En el cas de les barres d’eines, ens
permet veure les opcions de l’eina
amb què volem treballar. Si volem
crear una taula, el més còmode és
incloure la barra d’eines de taules.
D’aquesta manera, podrem disposar de totes les opcions sense
que calgui obrir el menú Taula.

20
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Menú Format: Ens mostra opcions que modificaran la forma del  
document (modificar els marges,
posar part del text en un altre color, canviar la direcció del text…).

Menú Taula: Ens indica totes
les opcions que podem fer servir
quan treballem amb taules (inserir-hi files i columnes, modificar la
grandària de la taula…).
Les opcions que estan en negre
estan actives, i les que estan en
gris clar no estan actives.

Menú Eines: Aquest menú ens
ensenya eines especials que
incorpora el programa (revisar
l’ortografia del document, definir-ne la llengua, personalitzar les
barres d’eines…).

22

Menú Finestra: Ens mostra les
opcions que ens ofereix el programa quan treballem amb diversos documents a la vegada. Ens
permet organitzar-ne la visualització (organitzar les finestres de
manera vertical, obrir una finestra
nova del document…).

23
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8. Ens permet fer la revisió ortogràfica i gramatical del document.

Menú Ajuda: Aquest és el menú
d’ajuda, que ens permetrà consultar els temes d’ajuda que incorpora el Word.

9. Ens permet fer cerques en els llibres de la referència.
10. Podem retallar una part o tot el document.
11. Podem copiar una part o tot el document.
12. Podem enganxar la part de document o el document sencer que
hem retallat o copiat prèviament.
13. Ens permet copiar el format.
14. Ens permet desfer l’escriptura.

La barra de botons

15. Ens permet refer l’escriptura.

La barra de botons ens permet seleccionar les opcions més ràpidament que si les escollim des de la barra de menús. Normalment la
barra d’eines estàndard està activada:

16. Ens permet inserir enllaços.
17. Ens permet treballar amb taules i vores.
18. Ens permet inserir taules en el document.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 2223 24

1. Ens permet obrir un nou document en blanc.
2. Ens permet obrir un document existent.
3. Ens permet desar un document.
4. Ens permet especificar permisos per als usuaris que poden tenir
accés als documents i utilitzar-los.
5. Ens permet enviar el document per correu electrònic. Cal tenir
configurat el correu d’Outlook perquè aquesta opció funcioni.
6. Ens permet imprimir el document.
7. Ens permet fer una visualització prèvia del document.
24
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19. Ens permet inserir taules del Microsoft Excel en el document.
20. Ens permet posar el text en columnes.
21. Ens obre la barra de dibuix i, per defecte, la col·loca sota la barra
de desplaçament inferior.
22. Ens permet visualitzar el mapa del document en què estem treballant.
23. Ens permet fer visibles o amagar les marques dels espais, salts
de paràgraf, tabulacions...
24. Ens permet graduar el zoom per visualitzar el document.
25. Ens permet accedir a l’ajuda del Microsoft Word.
26. Ens permet optimitzar la lectura del document i millorar-ne la
llegibilitat.
25
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Pel que fa a la barra d’eines de format, totes les opcions següents
serveixen per donar forma al document:

11. Ens permet justificar el text a la dreta i l’esquerra de la pantalla
alhora.
12. Ens permet seleccionar l’interlineat entre paràgrafs.

1

2

3

4

5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

13. Ens permet incloure numeració en el text.
14. Ens permet incloure-hi pics.

1. Ens permet seleccionar l’estil i el format del text que estem escrivint, per exemple amb format de títol, enllaç... Per escollir una
opció, la seleccionarem i hi farem clic amb el botó esquerre del
ratolí. En el quadre de selecció veurem que ens haurà canviat
l’opció.
2. Ens permet seleccionar l’estil del text que estem escrivint.
3. Ens permet seleccionar el tipus de lletra que volem utilitzar.

15. Ens permet sagnar un paràgraf.
16. Ens permet eliminar el sagnat d’un paràgraf.
17. Ens permet fer vores en el text.
18. Ens permet marcar el text que hem escrit.
19. Ens permet escollir el color del text. El color per defecte és el
negre.

4. Ens permet seleccionar la mida de la lletra.
5. En fer clic sobre aquest botó, el format del text que escrivim passarà a negreta. Per eliminar la negreta, haurem de tornar a fer clic
sobre aquesta opció.
6. En fer clic sobre aquest botó, el format del text que escrivim passarà a cursiva. Per eliminar la cursiva, haurem de tornar a fer clic
sobre aquesta opció.
7. En fer clic sobre aquest botó, el format del text que escrivim passarà a subratllat. Per eliminar el subratllat, haurem de tornar a fer
clic sobre aquesta opció.
8. Ens permet alinear el text a l’esquerra de la pantalla.
9. Ens permet alinear el text per tal que quedi centrat a la pantalla.
10. Ens permet alinear el text a la dreta de la pantalla.
26
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La subfinestra de tasques

L’auxiliar de l’Office
La subfinestra de tasques ens
mostra informació diferent segons l’acció que estiguem fent en
el moment d’obrir-la.
Ens mostra totes les opcions
de què disposa per obrir un document existent, per crear documents a partir de plantilles,
per crear nous documents en
blanc...

L’auxiliar de l’Office és un punt d’entrada al sistema d’ajuda de
l’aplicació que presenta diferents opcions de cerca d’ajuda.
Si l’auxiliar de l’Office no es mostra automàticament a la pantalla
del programa, farem un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre el
menú Ajuda i seleccionarem l’opció “Mostrar el Ayudante de Office”
fent-hi clic al damunt.

Totes aquestes accions també
es poden fer des de la barra de
menú. Tot i això, les accions més
comunes (obrir, crear, desar documents) també es poden executar des de les barres d’eines.
Si no tenim activada la subfinestra de tasques, l’activarem fent
un clic a l’opció “Panel de tareas”
del menú “Ver”.

28

Ens apareixerà l’auxiliar de l’Office.

29
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Si l’auxiliar de l’Office ja es mostra automàticament i el que volem és
ocultar-lo, farem un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre el menú
Ajuda i seleccionarem l’opció “Ocultar el Ayudante de Office” fent-hi
clic al damunt.

Els temes relacionats amb el text introduït se’ns mostraran en el costat dret de la pantalla del Word.
Exercici pràctic de coneixement del Microsoft Word
• Obrirem el programa des del menú Inici, l’opció “Todos los programas”, l’opció “Microsoft Office”, i farem clic sobre l’opció
“Microsoft Word”.
• Accedirem a la barra de menú per tal d’anar coneixent les opcions incloses en cadascun dels menús.
• Ens anirem situant amb el punter del ratolí sobre els diferents
botons de la barra de botons i l’hi mantindrem un segon, sense
moure’l, per tal d’anar veient el nom de l’acció que podem fer
amb cadascun dels botons.
• Practicarem amb la subfinestra de tasques: la farem visible, en
comprovarem les opcions que ens ofereix segons el context en
què ens trobem, i posteriorment l’ocultarem.

Si necessitem efectuar una cerca
d’ajuda, farem clic amb el botó esquerre del ratolí sobre l’auxiliar de
l’Office i aquest ens demanarà sobre quin tema volem cercar ajuda.
En l’espai que ens ofereix l’auxiliar
de l’Office escriurem el tema sobre el qual volem cercar ajuda i farem un clic al botó “Buscar”.

30

• Practicarem amb l’auxiliar de l’Office: el farem visible, hi efectuarem alguna cerca i, finalment, l’amagarem.

31
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2. Els documents
Crear documents
Ja hem engegat l’ordinador i hem posat en marxa el programa Word.
En la pantalla de l’ordinador se’ns ha obert una finestra amb el programa i ja podem començar a escriure-hi. L’àrea de treball (paper)
està en blanc i el punt d’inserció ens indica el lloc on començarem a
escriure.
Abans de començar a escriure, farem un repàs de l’ús del teclat.
Les tecles de les lletres, les dels signes de puntuació i la de la barra
espaiadora s’utilitzen igual que en una màquina d’escriure.
Normalment a cada tecla li correspon una lletra, però també trobem
que hi ha tecles que tenen dos o tres signes en aquestes posicions:
Per obtenir els símbols de la posició 1, només cal que premem una vegada la tecla.
Per obtenir els símbols de la posició 2, hem de prémer alhora la tecla
de majúscules i la tecla en qüestió. Haurem de fer el mateix per posar
una lletra en majúscula. Per exemple:

32

+

= &

+

= E

Per obtenir els símbols de la posició 3, hem de prémer alhora la tecla
“Alt Gr” i la tecla en qüestió. Per exemple:

+

= @

Quan escrivim amb el Word i arribem al final d’una línia,
el Word passa directament a la línia següent sense que
nosaltres haguem de fer res. Per tant, només hem de fer
servir la tecla “Intro” quan vulguem acabar un paràgraf i
passar a la línia següent, o bé quan vulguem deixar una
línia en blanc.
La tecla de retrocés ( ), situada just a sobre de la tecla “Intro”, té la
funció d’esborrar el símbol que hi ha a l’esquerra del cursor.

Saps que...?
Quan escrivim amb
el Word i arribem
al final d’una línia,
el Word passa
directament a la
línia següent sense
que nosaltres
haguem de fer res.

La tecla “Supr”, situada a la dreta de la tecla “Intro”, esborra el símbol
que hi ha a la dreta del cursor.
El cursor és la barra vertical o horitzontal, sovint intermitent, que ens
indica a la pantalla la posició que ocuparà el proper caràcter que escriurem.
Després d’aquest repàs del funcionament bàsic del teclat, ens disposarem a escriure un text.

33

Els documents .2

Guia del taller d’edició

Us proposem que escriviu el text següent:
L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també anomenat PC,
és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa d’eines, podrem obrir-la
i anar agafant l’eina que més ens convingui per realitzar una tasca
determinada.

Desar i anomenar i desar
Ara que ja hem creat el  document, cal que el desem. Per fer-ho, escollirem l’opció “Guardar” del menú “Archivo”.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar un
quadre amb l’eina de dibuix...

Cal tenir en compte que, quan arxivem un document per primera vegada, ens apareix la finestra de “Guardar como...”, ja que l’ordinador
encara no sap quin nom volem donar al document ni on el volem
desar.
34
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Se’ns obrirà la finestra següent:

Si continuem treballant amb el document, caldrà anar desant els canvis que fem. Podem fer-ho mitjançant l’opció “Guardar” del menú
“Archivo” o bé amb l’opció “Guardar” de la barra d’eines            .
Ara imaginem que també volem desar el document en una unitat extraïble. Per fer-ho, anirem al menú “Archivo” i farem clic a l’opció
“Guardar como”:

Hem de tenir clar com volem anomenar el document i el lloc on el volem arxivar. El desarem a “Mis documentos” i l’anomenarem “doc1”.
Escriurem el nom del fitxer en el rectangle “Nombre de archivo” i farem un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre l’opció “Guardar”.
Automàticament se’ns tanca la finestra i tornem de nou al document.
A la barra de títol ens apareix el nom del document. Això ens indica
que li hem assignat un nom. Ara hi podem continuar treballant o bé
podem sortir de l’aplicació.
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Se’ns obrirà la finestra següent:

Ara només ens queda sortir de l’aplicació. Des del menú “Archivo” de
la barra de menú buscarem l’opció “Salir”, o bé farem un clic sobre el
botó de tancar de la barra de títol:

En l’opció “Guardar en:” farem un clic a la fletxeta de la dreta i se’ns
desplegaran les diferents possibilitats. Buscarem la unitat extraïble.
Mantindrem el mateix nom de document i farem un clic amb el botó
esquerre del ratolí sobre l’opció “Guardar”.

38

39

Els documents .2

Guia del taller d’edició

Si no hem desat els canvis, ens apareixerà una finestra que ens demanarà si els volem desar:

Obrir documents
Ara tornarem a entrar al programa Word i obrirem el document. Per
fer-ho, anirem al menú “Archivo” de la barra de menús i farem un clic
amb el botó esquerre del ratolí sobre l’opció “Abrir”.

Si fem un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre l’opció “Sí”, es
desaran els canvis i sortirem de l’aplicació.
Si fem un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre l’opció “No”, no
es desaran els canvis i sortirem de l’aplicació.
Si fem un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre l’opció “Cancelar”, continuarem treballant en el document.
Si ja hem desat el document prèviament, aquesta finestra no apareixerà.
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O bé farem clic sobre el botó “Abrir”
obrirà la finestra següent:

de la barra d’eines i se’ns

En l’opció “Buscar en:”, farem un clic a la fletxeta de la dreta i se’ns
desplegaran diverses opcions. El buscarem a la carpeta corresponent. Seleccionarem el document i farem un clic amb el botó esquerre
del ratolí sobre l’opció “Abrir”.
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Desplaçar-nos pel document
Podem desplaçar-nos pel document i situar-nos en una posició determinada de diverses maneres. En la taula següent, s’expliquen les
diferents opcions i què aconseguim amb cadascuna:
Opció

Desplaçament

Clic amb el punter del ratolí

Desplaça el cursor al punt on s’ha fet clic
amb el ratolí

Fletxa esquerra (teclat)

Desplaça el cursor una posició a l’esquerra

Fletxa dreta (teclat)

Desplaça el cursor una posició a la dreta

Fletxa cap amunt (teclat)

Desplaça el cursor una línia cap amunt

Fletxa cap avall (teclat)

Desplaça el cursor una línia cap avall

Inicio

Desplaça el cursor al principi de la línia

Fin

Desplaça el cursor al final de la línia

Ctrl + Fletxa esquerra

Desplaça el cursor una paraula a l’esquerra

Ctrl + Fletxa dreta

Desplaça el cursor una paraula a la dreta

Ctrl + Fletxa cap amunt

Desplaça el cursor un paràgraf cap amunt

Ctrl + Fletxa cap avall

Desplaça el cursor un paràgraf cap avall

Ctrl + Inicio

Desplaça el cursor al principi del document

Ctrl + Fin

Desplaça el cursor al final del document

Ctrl + RePág

Desplaça el cursor una pàgina enrere

Ctrl + AvPág

Desplaça el cursor una pàgina endavant
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També ens podem desplaçar pel document amb l’ajuda de la barra
de desplaçament vertical:
1
2
3

2
4
6
5
7

1. Si fem clic en la fletxa superior, ens desplaçarem una línia cap amunt. Si mantenim premuda
la fletxa ens desplaçarem més ràpidament.

Per desplaçar-nos horitzontalment pel document, farem servir la barra de desplaçament horitzontal. Ens permet desplaçar el document
a l’esquerra o la dreta fent clic en la fletxa esquerra o en la dreta respectivament, arrossegant el quadre o fent clic a l’esquerra o a la dreta
del quadre, igual que fèiem amb la barra de desplaçament vertical.

2. Si fem clic per sobre o per sota del quadre (3),
ens desplaçarem una pantalla amunt o avall
del document.
3. Si arrosseguem el quadre, ens desplaçarem
proporcionalment a la posició en què ens moguem.
4. Si fem clic en la fletxa inferior, ens desplaçarem una línia cap avall. Si mantenim premuda
la fletxa, ens desplaçarem més ràpidament.
5. Si fem clic sobre el cercle, podrem seleccionar
l’objecte en relació amb el qual volem fer els
desplaçaments que s’expliquen en els punts
6 i 7. L’objecte pot ser una pàgina, una secció,
un gràfic, una taula...
6. La doble fletxa superior ens permet desplaçarnos d’acord amb l’objecte seleccionat, per defecte la pàgina. Si fem clic en la doble fletxa
superior, ens desplaçarem una pàgina enrere.
7. La doble fletxa inferior ens permet desplaçarnos d’acord amb l’objecte seleccionat, per defecte la pàgina. Si fem clic en la doble fletxa
inferior, ens desplaçarem una pàgina endavant.
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Visualització del document
Per visualitzar correctament un document, disposem de l’opció “Diseño de lectura” del menú “Ver”, que ens permet llegir i desplaçarnos pel document d’una manera molt pràctica.

O bé farem clic sobre l’opció “Lectura” de la barra d’eines                
i se’ns obrirà la finestra següent:

Anirem al menú “Ver” de la barra de menús i farem un clic amb el botó
esquerre del ratolí sobre l’opció “Diseño de lectura”.

Aquesta finestra ens permetrà llegir i desplaçar-nos pel document.
A la part esquerra de la finestra es visualitzen les miniatures de les
pàgines del document per anar directament a la pàgina que ens interessi.
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Si la presentació en miniatura està desactivada, podrem activar-la
fent clic al botó “Vistas en miniatura” de la barra d’eines de la finestra
.
“Diseño de lectura”

a l’opció “Guardar”, li donarem un nom i una ubicació i el document
quedarà creat.

Hem de tenir en compte que aquesta finestra no ens mostra el document tal com es veuria imprès. En aquesta finestra podem fer el text
  sense
més gran o més petit per tal de facilitar-ne la lectura  
que això afecti directament el document original. Per molt que variem
la mida del text, quan sortim de la finestra “Diseño de lectura”, la mida
del text continuarà sent la mateixa que la d’abans que accedíssim a
“Diseño de lectura”.

Ara que disposem de dos documents, veurem com es pot anar passant de l’un a l’altre, fer que estiguin tots visibles a la pantalla, comparar-los en paral·lel...

Una vegada haguem finalitzat la lectura del document, desactivarem
la finestra “Diseño de lectura” fent clic al botó “Cerrar” de la barra
.
d’eines  

Desarem el nou document a la carpeta “Mis documentos” amb el
nom “doc2.doc”.

Si encara no els tenim oberts, obrirem els dos documents “doc1.doc”
i “doc2.doc”. Recordem que per obrir un document hem de fer clic
al menú “Archivo” i a l’opció “Abrir” i seleccionar el document que
volem obrir.
Una vegada els tinguem oberts, si fem clic al menú “Ventana”, veurem
que, al final del menú, se’ns mostren tots els documents que tenim
oberts i apareix marcat el document que s’està mostrant en pantalla.

Treballar amb més d’un document
Ara veurem com podem tenir obert més d’un document a la vegada i
anar passant de l’un a l’altre, fer que tots estiguin visibles a la pantalla, comparar-los en paral·lel...
En el nostre cas ja disposem d’un document “doc1.doc”.
En crearem un altre i l’anomenarem “doc2.doc”.
Recordem com es crea un document (encara que el document no
tingui cap contingut): en obrir el programa Word, automàticament ens
apareix a la pantalla un document nou en blanc. Només haurem de
fer clic al menú “Archivo” i a l’opció “Guardar”, donar-li un nom i una
ubicació i el document quedarà creat. Si ja tenim obert un document,
podem fer clic al menú “Archivo” i a l’opció “Nuevo” i ens apareixerà
un document nou en blanc. Tot seguit farem clic al menú “Archivo” i
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Per passar d’un document a l’altre només haurem de fer clic sobre el
document que volem que se’ns mostri en pantalla i, automàticament,
n’apareixerà el contingut a la pantalla.
Si accedim al menú “Ventana”,
veurem que s’ha actualitzat i ara
apareix marcat l’altre document.

Per tal que se’ns mostrin tots els documents a la pantalla, comprovarem que cap dels documents oberts no està minimitzat. Després
farem clic al menú “Ventana”, triarem l’opció “Organizar todo” i se’ns
obrirà la finestra següent:

Aquest menú ens ofereix dues
opcions per treballar amb més
d’un document a la vegada, “Organizar todo” i “Comparar en paralelo con...”.

L’opció “Organizar todo” ens permet que se’ns mostrin a la pantalla
tots els documents que tenim oberts. Si algun dels documents està
minimitzat a la barra de tasques, no se’ns mostrarà a la pantalla. Per
comprovar si un document està minimitzat, podem fer clic amb el
botó dret del ratolí sobre el botó del document en qüestió de la barra
de tasques i si en el menú que ens apareix l’opció “Minimizar” està
desactivada vol dir que el document està minimitzat.
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Tal com podem veure a la imatge, se’ns mostren a la pantalla tots els
documents oberts l’un darrere l’altre.

Se’ns mostrarà la finestra següent:

L’opció “Comparar en paralelo con...” ens permet comparar en
paral·lel dos documents i, d’aquesta manera, podem trobar-hi similituds, diferències...
La comparació sempre es portarà a terme entre el document que
apareix en pantalla i un altre que escollim entre els que estan oberts.
En el nostre cas, només tenim oberts els documents “doc1.doc”
i “doc2.doc”. Per tant, si el document que apareix a la pantalla és
“doc1.doc”, farem clic al menú “Ventana” i triarem l’opció “Comparar
en paralelo con doc2.doc”.

Amb l’opció “Comparar en paralelo” se’ns permet comparar el documents d’una manera síncrona, és a dir, el desplaçament pels documents es produeix alhora, sempre estarem en el mateix punt dels
dos documents.
Una vegada haguem finalitzat la comparació en paral·lel dels documents, farem clic al botó “Cerrar en paralelo” de la barra d’eines
.
“Comparar en paralelo”
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Exercicis
Crear, desar i modificar documents del Word.
Objectiu: Amb aquests exercicis pretenem que l’alumne assoleixi els
coneixements d’aquest capítol i posi en pràctica tots els continguts
que hem impartit.
Procediment:
• Obrim el programa Word. En la pantalla en blanc escriurem el
següent text:
L’ordinador, en comparació amb altres eines de treball.
• Desem aquest document. Recordem que, com que és la primera
vegada que desem el document, se’ns obre la finestra de “Guardar como...”. Hem de dir on el volem desar i quin nom li volem
donar. L’arxivarem a “Mis documentos” i l’anomenarem “doc3”.

“Guardar como”. A l’opció “Guardar en” farem un clic a la fletxeta
de la banda dreta i se’ns desplegaran les diferents opcions, cercarem la unitat extraïble, mantindrem el mateix nom del document i farem un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre l’opció
”Guardar”.
• Practicarem els diferents desplaçaments possibles dins d’un
document.
• Practicarem la visualització del document amb la vista “Diseño
de lectura”.
• Obrirem els documents “doc1.doc”, “doc2.doc” i “doc3.doc”,
provarem de mostrar a la pantalla un document o un altre, i també provarem les opcions “Organizar todo” i “Comparar en paralelo con ...”.

• Continuarem treballant en el document i hi escriurem el text següent:
L’ordinador, en comparació amb altres eines de treball, ofereix
innombrables avantatges.
• Desem els canvis. Recordem que podem fer-ho fent clic sobre
la icona de desar de la barra d’eines o bé seleccionant  l’opció
“Archivo” i ”Guardar” de la barra de menú. Com que el document
ja té un nom i una ubicació, aquesta acció és molt ràpida.
• Sortim del Word. Recordem que podem fer-ho des del menú “Archivo” de la barra de menú buscant l’opció “Salir” o bé fent clic
sobre el botó tancar (X) de la barra de títol.
• Tornarem a entrar al programa Word i obrirem el document i el
guardarem en una unitat extraïble. Anirem al menú “Archivo” i
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• Seleccionar qualsevol fragment de text: ens col·loquem a l’inici
del fragment de text que vulguem seleccionar i hi arrosseguem
el ratolí, mantenint premut el botó esquerre, fins al final.

Word ens ofereix moltes opcions i molt variades per millorar la presentació dels documents. Podem centrar títols, acolorir un text, posar text en negreta, cursiva o subratllat, numerar o posar pics als
paràgrafs, definir un espaiat entre caràcters, donar efectes de lletra i
de text, afegir vores i ombrejat al text...

Si fem un clic en qualsevol altra part del text, la selecció es desfà.

Tots aquests canvis de format, que anirem indicant al Word, afectaran
la part del text que tinguem seleccionada.

Us proposem que practiquem les seleccions. Obrim el document
“doc1.doc” que hem creat i treballat a la sessió 2.
Farem la selecció d’una paraula. Ens situarem sobre la paraula “ordinador” i hi farem un doble clic.  A la pantalla veurem el següent:

És a dir, seleccionarem el fragment de text que vulguem modificar i
després donarem al Word l’ordre que li faci la modificació (negreta,
color del text, grandària de la lletra, marges…).
Per tant, el primer pas que hem de conèixer per poder fer canvis de
format en els documents és com seleccionar el text que volem modificar.
En el Word, la selecció de text es fa principalment amb el ratolí. Utilitzant el ratolí podrem:
• Seleccionar una paraula: fent-hi doble clic.
• Seleccionar una línia: fent-hi clic al marge esquerre. Si hi situem
el punter del ratolí al marge esquerre, es transformarà en una
fletxa      .
• Seleccionar un paràgraf: fent-hi doble clic al marge esquerre.
• Seleccionar tot el document: fent-hi tres clics seguits (triple clic)
al marge esquerre. També podem fer aquesta selecció des del
menú “Edición”, a l’opció “Seleccionar todo”, o bé amb la combinació de tecles “Ctrl + E”.
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Farem la selecció d’una línia. Ens situarem al marge esquerre de la
primera línia i hi farem un clic. A la pantalla veurem el següent:
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Ara ens situarem al marge esquerre del segon paràgraf i hi farem doble clic. A la pantalla veurem el següent:
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Tot seguit ens situarem al marge esquerre del document (davant de
qualsevol línia) i hi farem tres clics per fer la selecció de tot el document. A la pantalla veurem el següent:

Recordem que també podem fer aquesta acció des de:
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A continuació, seleccionarem una part del document. Ens situarem
sobre la paraula “Es”, mantindrem premut el botó esquerre del ratolí i
l’arrossegarem fins a la paraula “eines”. A la pantalla veurem el següent:

Recordem que, per desfer les seleccions, podem fer clic en qualsevol
altra part del text.

61

Les presentacions (I) .3

Guia del taller d’edició

Tipus de font, mida i color del text
En el Word (i en gairebé tots els programes informàtics), el tipus de
lletra s’anomena font. La quantitat de tipus de lletra (fonts) que té
l’ordinador depèn del sistema operatiu i dels programes que hi tinguem instal·lats, ja que cada programa incorpora alguns tipus de
lletra propis que són afegits a la nostra màquina quan instal·lem el
programa, els quals més tard podrem utilitzar des de qualsevol altre
programa (per exemple des del Word).
En tot cas, el nombre de tipus de lletra que incorpora Windows és Saps que...?
superior a 40 i alguns simplement són símbols que podrem utilitzar
El nombre de
en treballar amb l’ordinador.
tipus de lletra que
Per canviar el tipus i la mida de la lle- incorpora Windows
tra, el primer que hem de fer és selec- és superior a 40 i
cionar el text, després farem clic sobre alguns simplement
la fletxa que desplega el quadre de són símbols que
diàleg de les fonts i, finalment, triarem podrem utilitzar
el tipus de lletra que ens interessa.
en treballar amb
l’ordinador.
El nom de la font està representat pel
mateix tipus de lletra, d’aquesta manera podem veure l’aspecte que té
abans d’aplicar-lo.
El menú desplegable té dues zones
separades per una doble línia horitzontal. A la part superior hi ha les darreres
fonts utilitzades i a la part inferior totes
les que hi ha disponibles.
Podem fer clic en les fletxes superior i inferior de la barra de desplaçament, o bé podem moure la barra de desplaçament amb el ratolí, per
veure tots els tipus de lletra disponibles.
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Un cop hem trobat la font que busquem, tan sols hi hem de fer clic a
sobre per aplicar-la. S’aplicarà a la selecció de text o, si no hem fet
cap selecció, s’aplicarà des d’on estigui el cursor en el text que anem
escrivint.
Per canviar la mida de la lletra, el primer que hem
de fer és seleccionar el text, després farem clic sobre la fletxa que desplega el quadre de diàleg de
mides i, finalment, triarem la que volem. La unitat
de mida és el punt (72 punts = 2,54 cm), les mides
més utilitzades són 10 i 12 punts.
Com més gran sigui el número que apareix en el
menú de mides, més gran serà la lletra. Per defecte,
la mida més petita que ens dóna el programa és 8 i
la més gran 72; però, si volem posar-hi alguna mida
fora d’aquests paràmetres, ens podem situar a sobre del quadre que indica la mida, seleccionar la
mida que hi ha i escriure-hi al damunt amb el teclat
.
la mida que volem
El Word també ens permet marcar un fragment de text, amb un altre
color, a més de modificar el color de la lletra.
Per marcar el text, primerament seleccionarem el
text, després farem clic sobre la fletxa que desplega el quadre de diàleg que ens mostra els colors
que podem utilitzar i, finalment, en seleccionarem
un. Si deixem el cursor sobre un dels colors uns
segons, ens n’apareix el nom.
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Per canviar el color del text, primerament
seleccionarem el text, després farem clic
sobre la fletxa que desplega el quadre de
diàleg que ens mostra els colors que podem
utilitzar i, finalment, en seleccionarem un. Si
deixem el cursor sobre un dels colors uns
segons ens n’apareix el nom.

Cal tenir en compte que totes aquestes opcions (tipus de lletra, mida,
marcar i color del text) també es poden aplicar, si no hem fet cap selecció, des d’on estigui el cursor en el text que anem escrivint.
Si volem fer algunes modificacions especials en el text del document,
podem fer-les accedint a les opcions que ens ofereix el menú “Formato” i que no apareixen a les barres d’eines.
Així, tant si tenim un text seleccionat (recordem que aquest és
el pas previ a qualsevol modificació), com si volem que les modificacions apareguin en el text que
anem escrivint, obrirem el menú
“Formato” i “Fuente”.
Com podem veure, aquesta finestra té tres pestanyes: la primera,
que és la que s’obre per defecte, ens permet escollir el tipus de lletra,
l’estil, la mida, el color...
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La segona pestanya, “Espacio entre caracteres”, ens permet configurar l’espaiat intern entre els caràcters de cada paraula del text
seleccionat. Podem incrementar o reduir l’espaiat escollint les opcions “Expandido” o “Comprimido” de l’opció “Espacio” i, en l’opció
“Posición”, podem determinar si el text se situarà “Elevado” o “Disminuido” respecte de la línia.
La tercera pestanya, “Efectos de texto”, conté una llista d’efectes
que podem fer servir. Serveixen per decorar el text amb requadres,
parpellejos i altres decoracions visuals. Cal tenir en compte que tan
sols els veurem a la pantalla, és a dir, quan imprimim el document no
es veuran.
Ara practicarem amb el document “doc1.doc” el canvi del tipus de
lletra, la mida, el marcatge i el color del text.
Seleccionarem des de l’inici del document fins a la paraula “eines” i
hi aplicarem la lletra Times New Roman amb la mida 16. A la pantalla
veurem el següent:

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa

d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens convingui
per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
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L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa

d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens convingui
per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
I, dins el segon paràgraf, seleccionarem el text des de la paraula “calculadora” fins a “eina” i li canviarem el color de la lletra, que serà de
color vermell. A la pantalla veurem el següent:

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa

d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens convingui
per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
Un cop fets aquest canvis en el document, el desarem com a “doc4.
doc”.

Seleccionarem la primera línia del segon paràgraf i la marcarem de
color groc. A la pantalla veurem el següent:
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Negreta, cursiva i subratllat
El programa Word també ens permet posar text en negreta, cursiva
i/o subratllat. Aquestes opcions es poden aplicar al text seleccionat
o bé es poden activar per al text que anirem escrivint. Fent clic sobre
el botó que ens interessa, activem l’acció i, amb un segon clic, la desactivem. Aquests botons són a la barra d’eines de format.
           
1 2 3

1. Negrita
2. Cursiva
3. Subrayado

Aquestes accions es poden aplicar totes alhora; el text pot estar en
negreta, cursiva i subratllat.
Ara obrirem el document “doc4.doc” per practicar aquestes opcions
noves.
Seleccionarem la darrera part del primer paràgraf, des de “Com” fins
a “determinada.”, i la posarem en negreta. A la pantalla veurem el
següent:

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Les presentacions (I) .3

Seleccionarem la primera línia del segon paràgraf, que està marcada
en groc, i la posarem en cursiva. A la pantalla veurem el següent:

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
En el segon paràgraf, seleccionarem el fragment que va des de “calculadora” fins a “eina”, el text que tenim en color vermell, i el subratllarem. A la pantalla veurem el següent:

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
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Tot seguit, continuarem escrivint en el document. Hi afegirem el text
següent: “Per tant, és molt important saber què és el que vull fer
abans d’agafar una eina o una altra.” (aquest fragment està en negreta, cursiva i subratllat). En aquest cas, com que és text nou, el millor és que activem les opcions i, un cop haguem acabat d’escriure el
text, les desactivem. A la pantalla veurem el següent:
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Aquestes modificacions que fem sobre el text s’aplicaran al fragment
de text seleccionat i, si no hem fet cap selecció, s’aplicaran al nou
text que escriurem.

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.
Un cop fets aquest canvis en el document, el desarem com a “doc5.
doc”.

Espaiat entre caràcters i posició
El Word ens permet modificar la mida dels caràcters a escala, l’espaiat
entre els caràcters i la posició.
Podem fer aquestes modificacions des del menú “Formato”, l’opció
“Fuente” i la pestanya “Espacio entre caracteres”.
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La propietat “Escala” ens permet variar
la mida dels caràcters a escala, segons
un percentatge més gran o més petit del
100 % (mida real del caràcter). Per ferho, només haurem de desplegar la llista
fent clic sobre la fletxa i escollir un percentatge.

La propietat “Espacio:” ens permet variar l’espai entre els caràcters.
Podem fer que l’espai entre els caràcters sigui més gran o més petit
que l’espai per defecte. L’espai més gran és el valor “Expandido”,
i l’espai més petit, el valor “Comprimido”. Per fer-ho, només hem
de desplegar la llista fent clic sobre la fletxa i escollir el valor que
vulguem. Si aquests valors no s’adeqüen a les nostres necessitats,
podem definir l’espai manualment a la casella “De:”, fent clic sobre
la fletxeta superior per augmentar-lo o sobre la fletxeta inferior per
disminuir-lo.

posició que han de tenir els caràcters a la casella “De:”, fent clic sobre la fletxeta superior per elevar la posició del text o sobre la fletxeta
inferior per disminuir-ne la posició.

Continuarem practicant amb el document “doc5.doc”.
Seleccionarem la paraula “important” del tercer paràgraf i hi aplicarem un espaiat “Expandido” i una posició “Elevado”. A la pantalla
veurem el següent:

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
La propietat “Posición” ens permet variar l’elevació dels caràcters
respecte de la línia. Podem fer que la posició dels caràcters sigui més
elevada o més disminuïda que la posició per defecte. La posició més
elevada és el valor “Elevado”, i la posició més disminuïda, el valor
“Disminuido”. Per fer-ho, només hem de desplegar la llista fent clic
sobre la fletxa i escollir el valor que vulguem. Si aquestes posicions
no s’adeqüen a les nostres necessitats, podem definir manualment la
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Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.
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Efectes de text
El Word ens permet aplicar efectes al text des del menú “Formato”,
l’opció “Fuente” i la pestanya “Efectos de texto”.
Aquestes modificacions que portem a terme sobre el text s’aplicaran
al text seleccionat i, si no hi ha cap fragment de text seleccionat,
s’aplicaran al text que anem escrivint.

La propietat “Animaciones” ens permet escollir l’animació que
s’aplicarà al text. Per fer-ho, només haurem de seleccionar l’animació
que ens agradi de la llista.
Continuarem practicant amb el document “doc5.doc”.
Seleccionarem el tercer paràgraf i hi aplicarem l’animació “Fila de
hormigas rojas”. A la pantalla veurem el següent:

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.

Vores i ombrejat
El Word ens permet aplicar vores i ombrejat al text. Això ho podem fer
des de l’opció “Bordes y sombreado...” del menú “Formato”.
Les modificacions que fem en el text s’aplicaran al text seleccionat
i, si no hi ha cap fragment de text seleccionat, s’aplicaran al nou text
que escriurem.

74

75

Guia del taller d’edició

Des de la pestanya “Bordes” podem definir les vores del text.
La propietat “Valor:” ens permet escollir el tipus de vora, la propietat
“Estilo” ens permet escollir el tipus de línia de la vora, la propietat
“Color” ens permet escollir el color de la línia i la propietat “Ancho”
ens permet escollir l’amplada de la línia.
La propietat “Vista previa” ens mostra com es veurà el text i la propietat “Aplicar a:” ens indica si la vora s’aplicarà al text seleccionat o
a tot el paràgraf.
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Des de la pestanya “Borde de página” podem definir les vores de la
pàgina.
La propietat “Valor” ens permet escollir el tipus de vora, la propietat
“Estilo” ens permet escollir el tipus de línia de la vora, la propietat
“Color” ens permet escollir el color de la línia, la propietat “Ancho”
ens permet escollir l’amplada de la línia i la propietat “Arte” ens permet escollir una figura que substituirà la línia de la vora.
La propietat “Vista previa” ens mostra com es veurà la pàgina i la propietat “Aplicar a:” ens indica si la vora s’aplicarà a tot el document o
a alguna secció determinada.
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Des de la pestanya “Sombreado” podem definir l’ombrejat del text.

Continuarem practicant amb el document “doc5.doc”.

La propietat “Relleno” ens permet escollir el color i la propietat “Tramas” ens permet escollir l’estil de l’ombrejat.

Seleccionarem la paraula “anomenat” del primer paràgraf i hi aplicarem una vora amb la propietat “Valor” igual a “Sombra” i un ombrejat
de color vermell. A la pantalla veurem el següent:

La propietat “Vista previa” ens mostra com es veurà el text i la propietat “Aplicar a:” ens indica si l’ombrejat s’aplicarà al text seleccionat o
al paràgraf.

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.
Desarem els canvis realitzats al document “doc5.doc”.
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Exercicis
Tipus de lletra, mida i color del text. Negreta, cursiva i subratllat. Espaiat entre caràcters, posició dels caràcters, efectes del text, vores i
ombrejat.
Objectiu: Amb aquests exercicis pretenem que l’alumne assoleixi els
coneixements d’aquest capítol i posi en pràctica tots els continguts
que hem impartit.
Procediment: Obrir el programa Word. A la pantalla en blanc escriurem el text següent:
Un ordinador simplement obeeix les ordres que nosaltres li anem
donant.
Per exemple, nosaltres li donem l’ordre de dur a terme una operació
matemàtica, l’ordinador la fa i ens en mostra el resultat, o li ordenem
que s’apagui i s’apaga, o li donem l’ordre d’obrir la màquina
d’escriure i l’obre.
En definitiva, es produeixen tres etapes:
Li diem a l’ordinador què volem fer.
L’ordinador fa el que li hem dit que faci.
L’ordinador ens mostra el resultat.
Ara seguirem els passos següents:
• Seleccionarem el primer parràgraf del document i modificarem el tipus de lletra i la mida. La posarem en Courier New amb la mida 18.

• Seleccionarem el text del tercer paràgraf i el posarem de color
blau.
• Seleccionarem el text del quart paràgraf i el posarem en negreta, el
del cinquè paràgraf en cursiva i el del sisè paràgraf en subratllat.
• Seleccionarem el text del segon paràgraf i li farem un espaiat
entre caràcters “Expandido”.
• Seleccionarem la paraula “simplement” i li donarem una posició
de caràcters “Elevado”.
• Seleccionarem el text del tercer paràgraf i li donarem un efecte
de “Fila de hormigas negras”.
• Seleccionarem els paràgrafs quart, cinquè i sisè i els posarem
una vora de “Sombra” i un ombrejat de color verd.

Un ordinador simplement obeeix les
ordres que nosaltres li anem donant.
Per exemple, nosaltres li donem l’ordre de dur a terme una operació
matemàtica, l’ordinador la fa i ens en mostra el resultat, o li ordenem
que s’apagui i s’apaga, o li donem l’ordre d’obrir la màquina
d’escriure i l’obre.
En definitiva, es produeixen tres etapes:
Li diem a l’ordinador què volem fer.
L’ordinador fa el que li hem dit que faci.
L’ordinador ens mostra el resultat.

• Seleccionarem la paraula “simplement “ i la marcarem de color
turquesa.
80

81

Guia del taller d’edició

Tot seguit desarem aquest document. Recordem que, com que és
la primera vegada que desem el document, se’ns obre la finestra de
“Guardar como...”. Per tant, especificarem on el volem desar i quin
nom li volem donar.
L’arxivarem a “Mis documentos” i l’anomenarem “doc6.doc”.
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4. Les presentacions (II)
Alineació del text
A més de modificar l’aspecte que tindrà el treball des del punt de vista de la lletra, el Word també ens permet canviar la presentació dels
paràgrafs.
Recordem que el Word considera que s’ha produït un salt de paràgraf
cada vegada que premem la tecla Intro del teclat. Així, si escrivim una
sola paraula en una línia i premem la tecla Intro, el Word considerarà
que aquesta paraula és un paràgraf complet.
Com succeïa amb les modificacions de la font, podrem realitzar modificacions a partir de la barra d’eines de format o bé a partir del menú
“Formato”. Les opcions que apareixen a la barra d’eines són les opcions que generalment s’utilitzen més, mentre que, en les opcions
del menú “Formato”, trobarem totes les modificacions que es poden
portar a terme en el paràgraf, fins i tot algunes opcions especials no
tan usuals però igualment útils.
Per canviar el format dels paràgrafs, no serà necessari seleccionar
el paràgraf complet. N’hi haurà prou de situar el punter del ratolí en
qualsevol part del paràgraf i fer-hi les modificacions que vulguem. El
Word entendrà que les modificacions afectaran tot el paràgraf en què
ens trobem.
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Els paràgrafs, en el Word, poden estar alineats a l’esquerra o a la
dreta, centrats o justificats. Per definir l’alineació d’un paràgraf, podem situar-nos-hi al damunt i pitjar el botó corresponent a la barra
d’eines.
Els paràgrafs solen estar alineats a l’esquerra, ja que el text principal
s’acostuma a escriure així. Aquest paràgraf està alineat a l’esquerra

.

En algunes ocasions, per millorar-ne la presentació, s’alinea algun
paràgraf a la dreta. Aquest tipus d’alineació no s’utilitza per a la part
fonamental del text, però sí per escriure-hi alguna dada concreta,
Saps que...?
com per exemple el nom i la nostra adreça quan escrivim una carta
formal. Aquest paràgraf està alineat a la dreta
. Una de les opcions
més utilitzades per
donar una bona
Quan volem destacar algun paràgraf, o quan volem posar algun títol
presentació al
al document, es pot utilitzar l’opció de centrar el paràgraf per tal que
treball és justificar
destaqui de la resta de text. Aquest paràgraf està centrat
.
el text.
Una de les opcions més utilitzades per donar una bona presentació
al treball és justificar el text. Quan un text està justificat, el Word estableix una separació entre les paraules de tal manera que el text queda
alineat a l’esquerra i a la dreta a la vegada, i així ofereix una presentació molt comòda de llegir i sense dents al final de cada línia. Aquest
paràgraf està justificat
.

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.
Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.
Un cop fets aquests canvis al document, els desarem.

Els sagnats
Una manera de destacar un paràgraf del text és assignar-li un marge
diferent de la resta de text. En el Word, els marges s’anomenen sagnats. Des de l’opció “Párrafo” del menú “Formato”, podem accedir a
totes les opcions per canviar l’aspecte dels paràgrafs i, en definitiva,
del document, però hi ha altres maneres més ràpides i senzilles de
fer-ho.
A la barra d’eines de format, hi ha dos botons que actuen exclusivament sobre el sagnat esquerre del document augmentant-lo o reduintlo cada cop que hi fem clic a sobre.

Obrirem el document “doc5.doc” per practicar aquestes noves opcions. Ens situarem a sobre del primer paràgraf i el centrarem, a sobre del segon paràgraf i l’alinearem a l’esquerra i a sobre del tercer
paràgraf i l’alinearem a la dreta.
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Per aplicar un sagnat a un paràgraf del document, situarem el cursor
sobre qualsevol part del paràgraf i n’augmentarem el sagnat fent clic
al botó “Aumentar sangría”.

Si volem reduir el sagnat del segon paràgraf, situarem el cursor sobre
qualsevol part del paràgraf i farem un clic sobre el botó “Reducir sangría” i veurem el següent:

Obrirem el document “doc5.doc” i augmentarem el sagnat del segon
paràgraf dues vegades. A la pantalla veurem el següent:

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i
redactar una carta, agafar la calculadora i portar la nostra
comptabilitat, pintar un quadre amb l’eina de dibuix...
Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.

d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar
una carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat,
pintar un quadre amb l’eina de dibuix...
Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.
Una alternativa als botons esmentats per configurar els sagnats
consisteix a arrossegar els marcadors que hi ha al regle.

Si volem modificar el marge de totes les
línies del paràgraf situarem el cursor sobre
qualsevol part del paràgraf i amb el ratolí
arrossegarem el marcador del sagnat esquerre fins allà on vulguem.
Podem assignar-li el sagnat francès, que
és un marge que afecta totes les línies del
paràgraf llevat de la primera.
Podem assignar-li un marge a la primera
línia.
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També podem modificar el marge dret dels
paràgrafs.
Per aplicar qualsevol d’aquestes modificacions als paràgrafs, haurem de situar el cursor sobre el paràgraf que vulguem modificar
i arrossegar el marcador fins a la posició
que ens interessa. Sempre ens apareixerà
una línia vertical discontínua que creua tota
l’àrea visible del document i que ens en facilita el sagnat.

Pics i numeració
Una manera de millorar les presentacions dels paràgrafs consisteix
a numerar-los o col·locar-hi al davant un caràcter distintiu, anomenat pic, que serveix per destacar-los. Ho podem fer des de la barra
d’eines de format o bé des de l’opció “Numeración y viñetas” del
menú “Formato”.

Ara obrirem el document “doc1.doc” per practicar els sagnats. En el
primer paràgraf modificarem el sagnat esquerre i en el segon paràgraf
farem un sagnat francès. Un cop aplicades aquestes modificacions,
aquest és l’aspecte que tindrà el document:
L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també anomenat PC,
és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa d’eines, podrem obrirla i anar agafant l’eina que més ens convingui per realitzar una
tasca determinada.
Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una carta,
agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat,
pintar un quadre amb l’eina de dibuix...
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Us proposem que escriviu el text següent:
Els ordinadors, en comparació amb altres eines de treball, ofereixen
innombrables avantatges, però podríem destacar-ne tres:
Són molt més ràpids i precisos.
Permeten realitzar correccions o modificar coses ja fetes d’una
manera molt senzilla i sense haver de començar el treball de nou.
Permeten guardar tots els treballs a la memòria per, més endavant,
poder-los veure i modificar-los.
Desarem aquest document a “Mis documentos” amb el nom “doc7.
doc”.
Per incloure numeracions o pics al text que hem escrit, cal seleccionar els paràgrafs i fer clic sobre el botó corresponent de la barra
d’eines de format.
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Seleccionarem els tres darrers paràgrafs i farem clic sobre el botó de
numeració. A la pantalla veurem el següent:
Els ordinadors, en comparació amb altres eines de treball, ofereixen
innombrables avantatges, però podríem destacar-ne tres:
1. Són molt més ràpids i precisos.
2. Permeten realitzar correccions o modificar coses ja fetes
d’una manera molt senzilla i sense haver de començar el
treball de nou.
3. Permeten guardar tots els treballs a la memòria per, més
endavant, poder-los veure i modificar-los.
Si volem treure la numeració del text, hem de tornar a seleccionar els
paràgrafs i fer un clic sobre el botó de numeració. Així tornarem a tenir
el text en el seu estat original.
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Ara seleccionarem els tres darrers paràgrafs i farem clic sobre el botó
de pics. A la pantalla veurem el següent:

Les presentacions (II) .4

Si volem modificar el tipus de numeració o pics que utilitzem, hem de
fer-ho des del menú “Formato”, amb l’opció “Numeración y viñetas”,
en què se’ns obre la finestra següent:

Els ordinadors, en comparació amb altres eines de treball, ofereixen
innombrables avantatges, però podríem destacar-ne tres:
• Són molt més ràpids i precisos.
• Permeten realitzar correccions o modificar coses ja fetes
d’una manera molt senzilla i sense haver de començar el
treball de nou.
• Permeten guardar tots els treballs a la memòria per, més
endavant, poder-los veure i modificar-los.

Caldrà escollir la pestanya que vulguem modificar (per defecte apareix la de pics), seleccionar amb el ratolí l’opció que vulguem i fer clic
sobre el botó “Aceptar”.
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Espaiat i interlineat
Fins ara hem vist com podem alinear, sagnar i numerar paràgrafs. Ara
veurem com es defineix l’espaiat entre paràgrafs i l’espaiat entre les
línies del paràgraf (interlineat). Aquestes modificacions les podem
portar a terme des de l’opció “Párrafo” del menú “Formato”.

Les presentacions (II) .4

A la finestra “Párrafo”, dins de la pestanya “Sangría y espacio”, hi
trobem l’apartat “Espaciado” i, a dins, les propietats “Anterior”, “Posterior” i “Interlineado”.
Les propietats “Anterior” i “Posterior” fan referència a l’espaiat entre
paràgrafs: “Anterior” fa referència a l’espai que hi ha entre un paràgraf
i el paràgraf que el precedeix, i “Posterior” fa referència a l’espai que
hi ha entre un paràgraf i el paràgraf que el segueix.
La propietat “Interlineado” fa referència a l’espai que hi ha entre les
línies que formen el paràgraf.

Per defecte, les propietats “Anterior” i “Posterior” tenen el valor “0 pto”.
Si volem modificar el valor de l’espaiat d’un paràgraf respecte del
paràgraf anterior, el podem disminuir fent clic a la fletxeta inferior de
la propietat “Anterior” i passarà de “0 pto” a “Auto”, de manera que
l’espaiat s’ajustarà automàticament”, o el podem augmentar fent clic
a la fletxeta superior de la propietat “Anterior” i passarà de “0 pto” a
“6 pto”. L’espaiat, sempre que es modifiqui amb les fletxetes, tindrà
un valor múltiple de 6. Com a alternativa a les fletxetes, també podem
modificar l’espaiat situant el punter del ratolí en el quadre de text en
què apareix el valor de l’espaiat i introduint-hi un valor amb el teclat.
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Si volem modificar el valor de l’espaiat d’un paràgraf respecte del
paràgraf posterior, el podem disminuir fent clic a la fletxeta inferior de
la propietat “Posterior” i passarà de “0 pto” a “Auto”, de manera que
l’espaiat s’ajustarà automàticament”, o el podem augmentar fent clic
a la fletxeta superior de la propietat “Posterior” i passarà de “0 pto” a
“6 pto”. L’espaiat, sempre que es modifiqui amb les fletxetes, tindrà
un valor múltiple de 6. Com a alternativa a les fletxetes, també podem
modificar l’espaiat situant el punter del ratolí en el quadre de text en
què apareix el valor de l’espaiat i introduint-hi un valor amb el teclat.
Per defecte, la propietat “Interlineado” té el valor “Sencillo”. Podem
escollir un interlineat ja predefinit de la llista, o bé definir l’interlineat
manualment amb l’ajuda de les fletxes superior i inferior.

Continuem treballant amb el text.
Els ordinadors, en comparació amb altres eines de treball, ofereixen
innombrables avantatges, però podríem destacar-ne tres:
• Són molt més ràpids i precisos.
• Permeten realitzar correccions o modificar coses ja fetes
d’una manera molt senzilla i sense haver de començar el
treball de nou.
• Permeten guardar tots els treballs a la memòria per, més
endavant, poder-los veure i modificar-los.

Si ens fixem en la finestra “Párrafo”, dins de la pestanya “Sangría y
espacio” trobem l’apartat “Vista previa”, que ens permet anar veient
com quedarien les nostres modificacions d’espaiat i interlineat.
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Seleccionarem el segon paràgraf, accedirem al menú “Formato” i a
l’opció “Párrafo” i hi aplicarem un espaiat anterior de “12 pto” i un
espaiat posterior de “6 pto”. A la pantalla veurem el següent:

Ara seleccionarem el quart paràgraf, accedirem al menú “Formato” i a
l’opció “Párrafo” i hi aplicarem un interlineat de la llista d’“1,5 líneas”.
A la pantalla veurem el següent:

Els ordinadors, en comparació amb altres eines de treball, ofereixen
innombrables avantatges, però podríem destacar-ne tres:

Els ordinadors, en comparació amb altres eines de treball, ofereixen
innombrables avantatges, però podríem destacar-ne tres:

• Són molt més ràpids i precisos.

• Són molt més ràpids i precisos.

• Permeten realitzar correccions o modificar coses ja fetes
d’una manera molt senzilla i sense haver de començar el
treball de nou.
• Permeten guardar tots els treballs a la memòria per, més
endavant, poder-los veure i modificar-los.

• Permeten realitzar correccions o modificar coses ja fetes
d’una manera molt senzilla i sense haver de començar el
treball de nou.
• Permeten guardar tots els treballs a la memòria per, més
endavant, poder-los veure i modificar-los.
Desarem els canvis fets en el document “doc7.doc”.
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Inserir salts
Ara veurem com es poden inserir salts dins del document. Podem fer
aquestes modificacions des de l’opció “Salto” del menú “Insertar”.

Les presentacions (II) .4

• “Salto de ajuste de texto”: S’aplica quan volem separar el text
que envolta els objectes en les pàgines web (separar el text del
títol del text independent).
• “Tipos de saltos de sección” (“Página siguiente”, “Continuo”,
“Página par”, “Página impar)”: S’apliquen quan volem començar
noves seccions, i, segons on les vulguem començar, en farem
servir un tipus o un altre.
L’avantatge dels salts de secció a l’hora d’escriure un document és
que cada secció pot tenir uns formats determinats diferents de les
altres seccions. Els formats que es poden personalitzar per a cada
secció són: marges, mida i orientació del paper, vores de pàgina,
capçaleres i peus de pàgina, columnes, numeració de pàgina, numeració de línia i notes al peu i al final.

En la finestra “Salto” podem indicar quin tipus de salt volem aplicar
al document:
• “Salto de página”: Anirem directament al començament de la pàgina següent, però les pàgines continuaran tenint totes el mateix
format.
• “Salto de columna”: Anirem directament de la columna en què
ens trobem a la següent, sempre que hi hagi més columnes definides.
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Exercicis
Alineacions de text, sagnats dels paràgrafs, numeració de paràgrafs,
espaiat i interlineat de paràgrafs.
Objectiu: Amb aquests exercicis pretenem que l’alumne assoleixi els
coneixements d’aquest capítol i posi en pràctica tots els continguts
que hi hem impartit.
Procediment: Obrirem el programa Word. Continuarem practicant
amb el document “doc6.doc” que havíem creat en els exercicis del
capítol 3.

Un ordinador simplement obeeix les
ordres que nosaltres li anem donant.
Per exemple, nosaltres li donem l’ordre de dur a terme una
operació matemàtica, l’ordinador la fa i ens en mostra el resultat,
o li ordenem que s’apagui i s’apaga, o li donem l’ordre d’obrir la
màquina d’escriure i l’obre.
En definitiva, es produeixen tres etapes:
Li diem a l’ordinador què volem fer.
L’ordinador fa el que li hem dit que faci.
L’ordinador ens mostra el resultat.

• Seleccionarem el segon paràgraf i hi aplicarem una modificació
del marge dret (sagnat dret del regle).
• Numerarem tots els paràgrafs (els seleccionarem tots i farem clic
sobre el botó de numeració de la barra d’eines de format).
• Seleccionarem el cinquè paràgraf i hi aplicarem un espaiat anterior i posterior de “6 pto”.
• Seleccionarem el segon paràgraf i hi aplicarem un interlineat
d’“1,5 líneas”.

1. Un ordinador simplement obeeix
les ordres que nosaltres li anem
donant.
2. Per exemple, nosaltres li donem l’ordre de dur a terme
una operació matemàtica, l’ordinador la fa i ens en
mostra el resultat, o li ordenem que s’apagui i s’apaga,
o li donem l’ordre d’obrir la màquina d’escriure i l’obre.
3. En definitiva, es produeixen tres etapes:
4. Li diem a l’ordinador què volem fer.
5. L’ordinador fa el que li hem dit que faci.

Tot seguit farem el següent:

6. L’ordinador ens mostra el resultat.

• Seleccionarem el primer paràgraf i l’alinearem a l’esquerra.
• Seleccionarem el segon paràgraf i l’alinearem a la dreta.

Desarem els canvis efectuats en el document.

• Seleccionarem els tres darrers paràgrafs i els centrarem.
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Us recomanem que practiqueu altres opcions. Des del menú “Formato” podeu modificar l’aspecte de les numeracions o els pics per
veure si podeu aconseguir que els darrers paràgrafs tinguin aquest
aspecte:
❖ Li diem a l’ordinador què volem fer.
❖ L’ordinador fa el que li hem dit que faci.
❖ L’ordinador ens mostra el resultat.
És molt senzill, de segur que ho aconseguireu!

5. Les presentacions (III)
Ortografia i gramàtica
El Word inclou un corrector ortogràfic, un corrector gramatical i un
diccionari de sinònims com a eines d’ajuda per poder millorar la qualitat dels textos.
El diccionari que utilitza el Word per realitzar les correccions o per
proposar sinònims és un diccionari que s’instal·la per defecte, segons la llengua del software, encara que és possible que en alguns
ordinadors estiguin incorporats altres diccionaris que podrem utilitzar
quan el treball sigui en una altra llengua.
Saps que...?
Per defecte, mentre nosaltres escrivim el document, el Word va verificant allò que escrivim. Podem veure que s’està executant aquesta acció a la darrera icona que hi ha a la barra d’estat del Word
.

El Word inclou
un corrector
ortogràfic,
un corrector
gramatical i un
Quan ha finalitzat la revisió del text apareix la icona següent: diccionari de
.
sinònims com a
eines d’ajuda per
poder millorar la
qualitat dels textos.
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El Word ens permet canviar la llengua en què escrivim i, per tant, farà
la revisió ortogràfica a partir de la nova llengua que escollim (sempre
que tingui el diccionari instal·lat). Per fer-ho anirem al menú “Herramientas” i seleccionarem l’opció “Idioma” i “Definir idioma”.

Les presentacions (III) .5

Amb el ratolí seleccionarem l’opció que ens convingui i farem clic sobre l’opció “Aceptar”. El símbol (ABC) que hi ha davant de la llengua
ens indica que el diccionari està instal·lat i que, per tant, és possible
fer la correcció ortogràfica en aquesta llengua.

Les errades ortogràfiques que cometem o les paraules que no hi hagi
en el diccionari ens apareixeran subratllades amb una línia ondulada
de color vermell sota la paraula que el programa consideri incorrecta,
i les errades gramaticals ens apareixeran marcades amb una línia ondulada de color verd sota la paraula o frase que el programa consideri
incorrecta.
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Si fem clic amb el botó dret del ratolí sobre la paraula, el Word ens
mostrarà una llista amb les possibles correccions.

Per activar la revisió ortogràfica,
simplement hem d’obrir el menú
“Herramientas” i triar l’opció
“Ortografía y gramática”, o bé
prémer el botó “Ortografía y gramática” de la barra d’eines estàndard
.

També la podem activar prement la tecla F7 del teclat.
Aquesta opció corregeix simultàniament l’ortografia i la gramàtica. El
Word anirà revisant totes les paraules del document i anirà veient que
aquestes paraules són al diccionari instal·lat en el programa.

D’aquesta manera anirem revisant les errades mentre anem escrivint,
però també podem escriure tot el text i després activar la revisió ortogràfica per tal de revisar tot el document.

Quan el programa no troba una paraula en el diccionari, considera
que la paraula és incorrecta. Llavors, la correcció s’atura i apareix
una finestra amb suggeriments per substituir-la per la paraula adient.
Com podem veure, a l’exemple següent s’ha escrit malament la paraula “Informatica” i el corrector ens dóna l’opció correcta.
Si no volem modificar la paraula, podem prémer o bé el botó “Omitir
una vez”, si només la volem ometre aquesta vegada, o bé “Omitir
todas”, si la volem ometre sempre que aquesta paraula aparegui en
el document.
Quan fem servir paraules tècniques o d’origen estranger, és molt probable que el diccionari del Word no les contingui (com, per exemple,
la paraula Internet), tot i que estiguin escrites correctament. Si volem
afegir alguna paraula al diccionari i que, d’aquesta manera, sempre
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sigui reconeguda com a paraula correcta, hem de prémer el botó
“Agregar al diccionario”.
Si algun dels suggeriments ens sembla adient, l’hem d’escollir fenthi clic a sobre. Si només volem canviar la paraula aquesta vegada,
premerem el botó “Cambiar”; en canvi, si la volen canviar sempre que
aparegui en el document, premerem el botó “Cambiar todas”.

Opcions d’ortografia
El funcionament de la revisió ortogràfica i gramatical es pot configurar
des de l’opció “Opciones” del menú “Herramientas”.

En el nostre exemple seleccionarem la paraula “Informàtica” i farem
clic sobre el botó “Cambiar” per substituir-la.

Una vegada haguem accedit a “Opciones”, se’ns obrirà una finestra i
seleccionarem la pestanya “Ortografía y gramática”.
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marcades per defecte. I la segona opció ens permet amagar les errades d’ortografia i gramàtica que hi hagi en el document. Aquestes
opcions no estan marcades per defecte.
Les opcions “Omitir palabras en MAYÚSCULAS”, “Omitir palabras
con números” i “Omitir archivos y direcciones de Internet” indiquen
que la revisió ortogràfica no inclourà les paraules que estiguin escrites completament en majúscules, com és el cas de les sigles, les
que tinguin números i les que puguin identificar-se com a noms de
fitxers o adreces d’Internet. Aquestes opcions estan marcades per
defecte.
En el cas del bloc de gramàtica, per defecte tenim seleccionada
l’opció “Revisar gramática con ortografía”. Això vol dir que el Word,
durant la revisió ortogràfica, també comprovarà la gramàtica.
En l’opció “Estilo de escritura”, tenim una llista desplegable que ens
servirà per indicar si volem que la revisió gramatical també comprovi
l’estil.
Si marquem l’opció “Estadísticas de legibilidad” (que per defecte no
està marcada), en finalitzar la revisió el Word ens mostrarà una finestra que indica el nombre de frases, caràcters per paraula... del
document.

Aquesta finestra està dividida en dos blocs; el primer fa referència a
la revisió ortogràfica, i el segon, a la revisió gramatical.
En tots dos casos, la primera opció ens indica que es revisarà
l’ortografia i la gramàtica mentre escrivim. Aquestes opcions estan
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Sinònims
El Word també ens permet cercar sinònims. Aquesta és una eina molt
útil, ja que ens ajudarà a redactar documents i ens permetrà cercar
paraules amb el mateix significat. Per utilitzar aquesta eina caldrà
que fem clic amb el botó dret del ratolí sobre la paraula de què volem
cercar sinònims, obrirem el submenú “Sinónimos” i seleccionarem de
la llista de sinònims la paraula per la qual volem substituir la paraula
seleccionada (si n’hi ha alguna).

Ara us proposem que escriviu tres frases, una amb la paraula “casa”,
una altra amb la paraula “tema” i una altra amb la paraula “modificar”.
Un cop les tingueu escrites, haureu de passar-hi el corrector ortogràfic i cercar sinònims d’aquestes tres paraules.

Retallar, copiar i enganxar textos
Un dels recursos que més utilitzem treballant amb el Word és el de
moure el text, copiar-lo i enganxar-lo dins del document en què estem
treballant o bé en altres. Amb l’opció “Cortar”, traiem el text d’un lloc
i l’enganxem en un altre i amb l’opció “Copiar” en posem una còpia
en un altre lloc.

1

2

3

Podem fer aquestes operacions bé des dels botons
1 retallar, 2 copiar i 3 enganxar, de la barra d’eines
estàndard,
bé des del menú “Edición”,

114

115

Les presentacions (III) .5

Guia del taller d’edició

bé prement el botó dret del ratolí,

volen enganxar el text retallat, anar al menú “Edición“ i seleccionar
l’opció “Pegar”.

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.
o bé amb el teclat. En aquest cas, hem de prémer al mateix temps les
dues tecles per tal d’executar les accions.
Copiar: Control + C
Retallar: Control + X
Enganxar: Control + V

L’aspecte que tindrà el document és el següent:

Es podria dir que un ordinador, també anomenat PC, és una
caixa d’eines. Com qualsevol caixa d’eines, podrem obrir-la
i anar agafant l’eina que més ens convingui per realitzar una
tasca determinada.

Qualsevol dels mètodes que utilitzem és vàlid, però hem de trobar el
que ens sigui més còmode.

L’ordinador.

Per fer aquestes accions hem de tenir en compte que prèviament
hem de seleccionar el text.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...

Ara podem obrir el document “doc5.doc”, que vam fer servir per última vegada al capítol 4, per practicar aquestes noves opcions. Imaginem que volem retallar la paraula “L’ordinador” i posar-la al final
del paràgraf. Haurem de seleccionar el text, anar al menú “Edición”
i seleccionar l’opció “Cortar”; situar-nos amb el cursor en el lloc on
116

Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.
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Hauríeu de practicar el mateix exercici amb les opcions dels botons
de la barra d’eines, del teclat i del ratolí.
Tot seguit copiarem una part del text. Seleccionarem de nou el text
“L’ordinador” i el copiarem i l’enganxarem a l’inici del text.

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

L’ordinador.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.
També us aconsellem que practiqueu totes les opcions, per veure
quina és la que més us agrada.

Copiar format
Una altra opció que ens ofereix el Word és la de copiar formats, que
s’utilitza per aplicar un format al text i formats bàsics determinats,
com ara vores i farcits.
El procediment que cal seguir és el següent: seleccionarem el text
que tingui el format que vulguem copiar; farem clic en el botó “Copiar
formato”
de la barra d’eines i el punter es transformarà en una
brotxa, i, finalment, seleccionarem o farem clic sobre el text al qual
vulguem donar aquest mateix format.

Altres maneres de moure i copiar
Quan vulguem moure un text a una part propera del document, podem utilitzar la tècnica d’arrossegar i col·locar. Per fer-ho, seleccionarem el text, l’arrossegarem fins a la posició desitjada (ens la indica
la petita línia de punts que ens apareix al costat del punter) i deixarem
anar el botó del ratolí.

L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una tasca determinada.

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar
un quadre amb l’eina de dibuix...
Per tant, és molt important saber què és el que vull fer abans
d’agafar una eina o una altra.
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Si el que volem és copiar el text i enganxar-lo en un altre lloc, podem
seguir el mateix procediment, però premerem al mateix temps la tecla Control del teclat. Podem verificar que l’operació de copiar s’està
efectuant perquè, en arrossegar el text, veiem un signe + que acompanya el punter del ratolí.

Exercicis
Ortografia i gramàtica. Retallar, copiar i enganxar textos.
Objectiu: Amb aquests exercicis pretenem que l’alumne assoleixi
els coneixements d’aquest capítol posant en pràctica tots els continguts que hi hem impartit i repassi conceptes tractats en capítols
anteriors.
Procediment: Obrim el programa Word. A la pantalla en blanc escriurem el text següent, amb lletra Arial a cos 12 i el text justificat,
marcarem les paraules “triar”, “eina” i “treball” en negre i posarem el
color de la lletra en blanc.
Per tant, és molt important saber què vull fer abans de triar una
eina. Segons el que hi vulgui fer, les eines varien i els procediments
canvien.
L’ordinador, en comparació amb altres eines de treball, ofereix
innombrables avantatges.
Seleccionarem la llengua del text i hi passarem el corrector ortogràfic.
Recordem que podem fer-ho des del menú “Herramientas”, des del
botó “Ortografía y gramática” de la barra d’eines estàndard o bé des
de la tecla F7 del teclat.
Copiarem i enganxarem les paraules que tenim ressaltades al final
del document. Recordem que podem executar aquesta acció des
del teclat, el menú “Edición”, el ratolí i els botons de la barra d’eines
estàndard. També els buscarem sinònims i les substituirem pels que
siguin més adients dins del context de la frase.
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Seguidament, posarem títol al document. Copiarem el text
“L’ordinador” (primera paraula del segon paràgraf) i el posarem a
l’inici del document, a la primera línia centrat i amb cos de lletra 20,
en negreta, cursiva i subratllat.

6. Les presentacions (IV)
Numeració de pàgines

L’ordinador

Quan treballem amb documents que tenen més d’una pàgina, pot ser
molt útil que les pàgines vagin numerades per facilitar-ne la impressió.

Per tant, és molt important saber què vull fer abans d’engrapar un
estri. Segons el que hi vulgui fer, les eines varien i els procediments
canvien.

El Word ens permet inserir en els documents els números de pàgina
en la posició que nosaltres indiquem. Per fer-ho obrirem el menú “Insertar” i seleccionarem l’opció “Números de página...”.

L’ordinador, en comparació amb altres eines de feina, ofereix
innombrables avantatges.
triar
eina
treball
Un cop fet això guardarem el document com a “doc8.doc”.
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Saps que...?
Quan treballem
amb documents
que tenen més
d’una pàgina,
pot ser molt útil
que les pàgines
vagin numerades
per facilitar-ne la
impressió.
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Se’ns obrirà la finestra següent:

Les presentacions (IV) .6

Si fem clic en el botó “Formato...”, se’ns obre una finestra en què
podem especificar el format de la numeració, per exemple posant el
número entre guions, incloent-hi el número del capítol o bé indicant
amb quin número volem iniciar la numeració del document.
Aquest recurs serà molt útil si, per exemple, estem treballant en un
document que té unes quantes pàgines i volem que la primera pàgina,
que és el títol, no es numeri i la segona pàgina, que és on comença
el text, tingui el número 1. En aquest cas, en l’apartat “Numeración
de páginas”, posarem en la casella “Iniciar en” el número 0. Haurem
de tenir desactivada la casella “Número en la primera página” de la
finestra “Números de página” de la imatge anterior.

En l’apartat “Posición” tenim dues opcions que permeten disposar
els números de pàgina a la part inferior o la superior. Per veure les
opcions, caldrà que fem un clic sobre la fletxa de la dreta del quadre
de diàleg.
En l’apartat “Alineación” podem establir el lloc en què volem col·locar
el número de la pàgina (a la part exterior, interior o central, o bé al costat esquerre o el dret). Per veure les opcions caldrà que fem un clic
sobre la fletxa de la dreta del quadre de diàleg.
L’apartat de “Vista previa” mostra com quedarà la numeració en el
document.
Podem activar o desactivar la casella “Número en la primera página”
fent-hi un clic a sobre per posar un número a la primera pàgina del
document. Si està desactivada, la primera pàgina no mostrarà cap numeració; la numeració s’iniciarà a la segona pàgina amb el número 2.
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Capçalera i peu de pàgina

A la pantalla apareixerà el següent:

El Word ens permet introduir capçaleres i peus de pàgina en els documents. Anomenem capçalera el text que apareix a la part superior
de cada pàgina d’un document, entre l’inici de la pàgina i el marge
superior, i peu de pàgina el text que se situa entre el marge inferior i
el final de la pàgina.
En el menú “Ver” hem de seleccionar l’opció “Encabezado y pie de
página”.

Els requadres marcats amb línies discontínues que ens apareixen a la
pantalla són l’àrea que tenim disponible per introduir la capçalera i el
peu. En aquest espai podem incloure qualsevol text i podem aplicarhi les opcions de format de text (mida, color...).
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Si ja hem introduït el número de pàgina, quan obrim la finestra, ens el
mostrarà.
1

2

3 4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

Mentre introduïm la capçalera i el peu a la pantalla veiem el següent:

1. Si hi fem clic a sobre se’ns desplega una llista d’elements. Podem seleccionar l’element
que hi vulguem incloure i se situarà en la
posició on hi hagi el cursor en aquell moment.
2. Inserir número de pàgina.
3. Inserir el nombre total de pàgines.
4. Configurar la numeració de les pàgines.
5. Inserir la data.
6. Inserir l’hora.
7. Configurar la pàgina.
8. Ens permet visualitzar o ocultar el text del
document mentre treballem en la capçalera o el peu.
9. Ens permet vincular o desvincular capçaleres i peus de pàgina
de seccions diferents.
10. Ens permet passar de la capçalera al peu i a la inversa.
11. Mostra la capçalera o el peu de pàgina de la secció anterior.
12. Mostra la capçalera o el peu de pàgina de la secció següent.
13. Tanca la finestra “Encabezado y pie de página”.
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I quan haguem acabat i haguem tancat la finestra veurem el següent:

Inserir una imatge
El Word ens permet inserir imatges en els documents, tant de predissenyades pel mateix programa com d’altres fitxers.
Per inserir una imatge predissenyada farem servir el menú “Insertar”.
Seleccionarem l’opció “Imagen” i, dins del submenú, l’opció “Imágenes prediseñadas”.
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Se’ns obre la finestra “Imágenes prediseñadas”:

L’apartat “Buscar en” ens permet seleccionar les col·leccions
d’imatges en què volem que es faci la cerca de la imatge que hem
indicat a l’apartat “Buscar”. Les col·leccions disponibles són “Mis colecciones” (imatges del programa que hem marcat com a favorites),
“Colecciones de Office” (imatges que incorpora el programa), “Colecciones Web” (imatges que incorpora el programa però que estan
disponibles a través d’Internet, per accedir a les quals hem de disposar de connexió a Internet).
L’apartat “Los resultados deben ser” ens permet indicar el tipus
d’element que volem cercar (imatges, fotografies, pel·lícules, sons).
Després d’indicar els criteris de cerca “Buscar”, “Buscar en” i “Los
resultados deben ser”, hem de fer clic al botó “Buscar” per veure els
resultats de la cerca i comprovar si alguna de les imatges s’adequa al
que nosaltres esperàvem. En cas contrari, haurem d’anar variant els
criteris fins que obtinguem una imatge que ens agradi.
Si volem concentrar la nostra cerca en una categoria d’imatges determinada, des de l’apartat “Buscar en” haurem de seleccionar la
categoria corresponent dins de “Colecciones de Office”.
Provarem de cercar la imatge d’un ordinador indicant com a criteris:
• “Buscar”: escriurem “ordenador” al quadre de text.
• “Buscar en”: seleccionarem de la llista desplegable l’opció “En
todo” i al quadre de text se’ns mostrarà “Todas las colecciones”.
• “Los resultados deben ser”: seleccionarem de la llista desplegable l’opció “Imágenes” i al quadre de text se’ns mostrarà “Tipos
de archivos multimedia seleccionados”.

L’apartat “Buscar” ens permet indicar la imatge que volem cercar.

132

133

Guia del taller d’edició

Farem clic al botó “Buscar” i se’ns mostraran les imatges trobades:
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Escollirem la imatge que millor s’ajusti al que estàvem cercant, farem
un clic a sobre de la imatge i la imatge s’inserirà en la posició en què
estigui el cursor. Un cop inserida la imatge, tancarem la finestra.
Per exemple, inserim la imatge següent:

És molt probable que haguem de retocar la
mida de la imatge. Per fer-ho, la seleccionarem fent-hi un clic al damunt. Tot seguit,
situarem el cursor en un dels angles de la
imatge i arrossegarem el ratolí mantenint
premut el botó esquerre fins a aconseguir
la mida adient. D’aquesta manera, mantindrem les proporcions de la imatge. Si en
comptes de fer-ho des d’un dels angles ho
fem des de qualsevol dels altres punts, en
reduirem l’alçada o l’amplada, però no les
dues proporcions alhora.
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Si volem fer alguna modificació sobre la imatge i no tenim visible la
barra d’eines d’imatge, hem de fer un clic amb el botó dret del ratolí
sobre la imatge que acabem d’inserir i seleccionar l’opció “Mostrar
barra de herramientas Imagen”, que ens permetrà executar les accions següents:

13. Definir el color transparent.
14. Restablir les propietats de la imatge.
El Word també ens ofereix la possibilitat d’inserir imatges des d’altres
fitxers.
Ho hem de fer des del menú “Insertar”, seleccionarem l’opció ”Imagen” i, dins del submenú, l’opció “Desde archivo”.

1
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1. Inserir una imatge.
2. Controlar la imatge. Passar-la a escala de grisos, blanc i negre o
decolorar-la
3. Afegir-hi contrast.
4. Treure-hi contrast.
5. Afegir-hi llum.
6. Treure-hi llum.
7. Retallar la imatge.
8. Girar la imatge.
9. Afegir una vora a la imatge.
10. Comprimir les imatges.
11. Definir la posició en què volem la imatge (al davant o al darrere
del text...)
12. Accedir a la finestra de propietats.
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Se’ns obrirà la finestra següent i haurem de localitzar el fitxer.

Combinar correspondència
El Word ens permet combinar correspondència, que ens podrà ser útil
a l’hora de crear un conjunt de documents que siguin pràcticament
iguals, però que continguin elements exclusius. Per exemple, en el
cas de l’enviament d’una carta amb el mateix contingut a diferents
destinataris, el text de la carta seria el mateix en totes, però la línia de
salutació seria diferent en cadascuna.
Primer de tot obrirem un document en blanc i accedirem a la finestra “Combinar correspondencia”. Ho farem des del menú “Herramientas”, en què seleccionarem l’opció “Cartas y correspondencia” i, dins
d’aquest submenú, executarem l’opció “Combinar correspondencia”.

Farem un clic a la fletxeta de la dreta del quadre de diàleg “Buscar
en:” i se’ns desplegaran les diferents opcions. Cercarem el fitxer i
farem clic al botó “Insertar”.
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Se’ns obrirà la finestra “Combinar correspondencia”:
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Una vegada hem seleccionat el tipus de document, ja podem continuar amb el segon pas fent clic a “Siguiente: Inicie el documento”.
Segon pas: hem de seleccionar el document inicial.
En el nostre cas, deixarem seleccionat “Utilizar
el documento actual”, ja
que escriurem la carta en
el document en blanc que
hem obert. Si ja tinguéssim
una carta escrita en un altre document, hauríem de
seleccionar l’opció “Empezar a partir de un documento existente”. Igual que
en el primer pas, a sota de
l’apartat de selecció se’ns
dóna una petita explicació
de la nostra selecció.

Tot el procés es fa en sis passos i només hem de seguir les instruccions del Word.
Primer pas: hem de seleccionar en quin tipus de document estem
treballant; en el nostre cas, deixarem seleccionat “Cartas”. Sota
l’apartat de selecció, se’ns dóna una petita explicació de la nostra
selecció.
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Una vegada hem seleccionat el document inicial, ja podem continuar
amb el tercer pas fent clic a “Siguiente: Seleccione los destinatarios”.
Si per qualsevol motiu hem de tornar al pas anterior, podem fer-ho
fent clic a “Anterior: Seleccione el tipo de documento”.
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Tercer pas: hem de seleccionar els destinataris. En
el nostre cas deixarem seleccionat “Utilizar una lista
existente”, ja que tindrem
els noms dels destinataris en un fitxer. A sota de
l’apartat de selecció, se’ns
demana que examinem el
fitxer.

Sense tancar el document amb què estem treballant per a la combinació de correspondència, obrirem un document en blanc per a la
introducció dels destinataris i hi introduirem les dades següents (nom
de destinataris):
Nom dels destinataris
Juan Andrés Cedillo Salvador
Soledad García Pérez
Isabel de la Fuente Larriba
Desarem el document amb un nom que ens en recordi el contingut,
com ara “agenda”, i en un lloc que després sapiguem localitzar, com
ara “Mis documentos”. Tancarem el document i tornarem al document amb què havíem començat el procés de combinació de correspondència.
Ara que ja disposem del fitxer de destinataris, podem reprendre el
tercer pas i examinar el fitxer que conté els destinataris.

Com que encara no disposem d’un fitxer amb els noms dels destinataris, a continuació en crearem un.
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Farem un clic a “Examinar”, se’ns obrirà la finestra on haurem de localitzar el fitxer que acabem de crear amb les dades dels destinataris
i, una vegada l’haguem localitzat, l’obrirem.
Se’ns obrirà la finestra següent, on haurem d’indicar al Word com
pot distingir on acaba un destinatari i en comença un altre. L’element
que indica això es diu delimitador de registre. En el nostre fitxer de
destinataris, l’element delimitador de registre és “(entrar)” i el Word
ho detecta automàticament, com mostra la finestra. En el cas que
l’element delimitador fos un altre i el Word no l’hagués detectat, hauríem de desplegar la llista de “Delimitador de registro” amb la fletxeta
de la dreta i seleccionar l’element adequat. A l’apartat “Vista previa”
es pot comprovar si els destinataris s’han detectat correctament.
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Com que la identificació de destinataris és correcta, farem un clic a
“Aceptar” i accedirem a la finestra següent, on se’ns mostren els destinataris que conté el fitxer de destinataris. Si ens interessa, podem
ordenar la llista i treure’n algun destinatari fent clic al quadret que hi
ha a l’esquerra del destinatari.

144

145

Guia del taller d’edició

També podem organitzar la llista de destinataris per ordre alfabètic,
per tal d’editar les cartes ordenades. Podem fer-ho fent clic sobre el
nom de la columna, en aquest cas “Nom dels destinataris”. Veurem
con s’ordena la llista i després farem clic a “Aceptar”.
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La finestra del tercer pas de la combinació de correspondència
s’actualitzarà amb el fitxer de destinataris i ja podrem continuar amb
el quart pas fent clic a “Siguiente: Escriba la carta”. Si per qualsevol
motiu hem de tornar al pas anterior, podem fer-ho fent clic a “Anterior:
Inicie el documento”.
Quart pas: hem d’escriure la carta i, allà on toqui, anar inserint la informació dels destinataris.
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Escriurem el text següent per a la carta, deixant darrere de “Benvolgut/Benvolguda” un espai per inserir-hi el nom dels destinataris:

Se’ns obrirà la finestra següent:

Benvolgut/Benvolguda,
Us fem arribar aquesta carta per comunicar-vos que el proper dilluns
23 de juny de 2008 se celebrarà al centre la festivitat de Sant Joan.
Una vegada haguem escrit el text de la carta, haurem de situar el cursor a l’espai on volem que apareguin les dades del destinatari i fer clic
a “Más elementos” de l’apartat “Escriba la carta”.

148

149

Les presentacions (IV) .6

Guia del taller d’edició

En el nostre cas, ja ens apareixerà seleccionat el camp “Nom dels
destinataris” i farem clic a “Insertar”. Una vegada haguem fet això,
farem clic a “Cerrar” i el text de la carta quedarà de la manera següent:
Benvolgut/da «Nom_dels_destinataris»,
Us fem arribar aquesta carta per comunicar-vos que el proper dilluns
23 de juny de 2008 se celebrarà al centre la festivitat de Sant Joan.
Com podem veure, darrere de “Benvolgut/Benvolguda” s’ha inserit el
camp que serà substituït per les dades dels diferents destinataris.
Ara ja podem continuar amb el cinquè pas fent clic a “Siguiente: Vista
previa de las cartas”. Si per qualsevol motiu hem de tornar al pas anterior, podem fer-ho fent clic a “Anterior: Seleccione los destinatarios”.
Cinquè pas: en aquest pas podem tenir una vista prèvia de la carta completada amb les dades dels destinataris, i també tenim l’opció
d’editar la llista de destinataris. En el text de la carta s’ha actualitzat
el camp que representava les dades dels destinataris i ja hi apareixen.
Podem comprovar si cadascun dels destinataris s’hi han introduït correctament fent clic a les fletxetes esquerra i dreta que hi ha a l’apartat
“Vista previa de las cartas”.

En la visualització prèvia, el text de la carta amb el nom d’un dels destinataris queda de la manera següent:
Benvolgut/Benvolguda Isabel de la Fuente Larriba,
Us fem arribar aquesta carta per comunicar-vos que el proper dilluns
23 de juny de 2008 se celebrarà al centre la festivitat de Sant Joan.
Si estem conformes amb el resultat de la combinació, ja podem continuar amb el sisè pas fent clic a “Siguiente: Complete la combina-
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ción”. Si per qualsevol motiu hem de tornar al pas anterior, podem
fer-ho fent clic a “Anterior: Escriba la carta”.
Sisè pas: en aquest pas es completa la combinació de correspondència i es generen totes les cartes. Tenim dues opcions: enviar totes
les cartes directament a la impressora o generar un document amb
totes les cartes, cosa que ens permet fer alguna modificació en les
cartes abans d’imprimir-les.

En el nostre cas, seleccionarem “Editar cartas individuales” i se’ns
obrirà la finestra següent, on haurem d’indicar quins registres volem que es combinin. Indicarem que es combinin tots els registres
i farem clic a “Aceptar”. S’obrirà un nou document del Word amb
totes les cartes resultants de la combinació de correspondència, en
què podrem fer modificacions sobre les diferents cartes, desar-les a
l’ordinador amb el nom i en el lloc que vulguem o enviar-les a imprimir,
com veurem en els propers capítols.
El document que hem obtingut conté les cartes següents:
Benvolgut/Benvolguda Isabel de la Fuente Larriba,
Us fem arribar aquesta carta per comunicar-vos que el proper dilluns
23 de juny de 2008 se celebrarà al centre la festivitat de Sant Joan.
Benvolgut/Benvoluda Juan Andrés Cedillo Salvador,
Us fem arribar aquesta carta per comunicar-vos que el proper dilluns
23 de juny de 2008 se celebrarà al centre la festivitat de Sant Joan.
Benvolgut/benvolguda Soledad García Pérez,
Us fem arribar aquesta carta per comunicar-vos que el proper dilluns
23 de juny de 2008 se celebrarà al centre la festivitat de Sant Joan.

Seleccionarem l’opció que ens convingui, “Imprimir” o “Editar cartas
individuales”, i ja haurem finalitzat la combinació de correspondència.
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Exercicis
Numerar pàgines, introduir la capçalera, inserir una imatge.
Objectiu: Amb aquests exercicis pretenem que l’alumne practiqui els
continguts impartits, assoleixi els coneixements i repassi els conceptes tractats en els capítols anteriors.
Procediment: Obrim el programa Word. Escrivim el text següent,
amb lletra Arial a cos 12 i el text justificat.
ELS AVANTATGES DE L’ORDINADOR
L’ordinador, en comparació amb altres eines de treball, ofereix
innombrables avantatges, però podríem destacar-ne principalment
tres:
Són molt més ràpids i precisos.
Permeten realitzar correccions o modificar coses ja fetes d’una
manera molt senzilla i sense haver de començar el treball de nou.
Permeten guardar tots els treballs a la memòria per, més endavant,
poder-los veure i modificar.
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Ara farem els canvis següents en el text:
• Hi posarem el títol en negreta, subratllat, cursiva, amb cos 24 i
centrat.
• En numerarem els tres darrers paràgrafs.
• En numerarem les pàgines.
• Hi canviarem el zoom per poder visualitzar amb l’opció de veure
el disseny d’impressió de tota la pàgina a la nostra pantalla.
• Hi introduirem la capçalera “L’ordinador” amb lletra Times New
Roman a cos 11, alinearem el text a la dreta i hi posarem el peu
de pàgina “Avantatges” amb el mateix tipus de lletra i cos i alineat a l’esquerra.
• Inserirem una imatge a sota del títol. Podem escollir qualsevol de
les imatges predissenyades del Word.
• Un cop fets tots aquests canvis, desarem l’exercici com a “doc9.
doc”.
Molt important: no ens descuidem de passar el corrector ortogràfic
pel document.
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L’aspecte que tindrà el document serà:
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7. Les presentacions (V)
Text en columnes
El Word ens permet posar el text en format de columnes. Aquest format ens pot ser de molt útil si hem d’escriure algun article periodístic,
editar un butlletí o revista del nostre centre...
Primerament, és aconsellable escriure tot el text del document, sigui
un article periodístic, un butlletí o una revista. Treballarem molt millor
i més eficientment si primer escrivim tot el text i després hi apliquem
els formats, com ara negreta, cursiva, format de columnes...
Obrim el document “doc1.doc”, que hem creat al capítol 2, per practicar el format de columnes.
El text del document “doc1.doc” és el següent:
L’ordinador. Es podria dir que un ordinador, també anomenat PC,
és una caixa d’eines. Com qualsevol caixa d’eines, podrem obrir-la
i anar agafant l’eina que més ens convingui per realitzar una tasca
determinada.

Saps que...?
El Word ens
permet posar el
text en format de
columnes. Aquest
format ens pot ser
de molt útil si hem
d’escriure algun
article periodístic,
editar un butlletí o
revista del nostre
centre...

Per exemple, podrem agafar la màquina d’escriure i redactar una
carta, agafar la calculadora i portar la nostra comptabilitat, pintar un
quadre amb l’eina de dibuix...
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Per donar format de columnes al text, hem de seleccionar, amb ajuda del ratolí, tot el text al qual vulguem donar el format. Una vegada l’haguem seleccionat, anirem al menú “Formato” i seleccionarem
l’opció “Columnas”.

Se’ns obrirà la finestra següent:

En l’apartat “Preestablecidas” podem escollir algun dels formats preestablerts (una columna, dues columnes, tres columnes, una columna a l’esquerra o una columna a la dreta).
En l’apartat “Número de columnas” podem indicar directament el
nombre de columnes que volem aplicar al text.
En l’apartat “Ancho y espacio” podem indicar l’amplada de cadascuna de les columnes i l’espai que ha d’haver-hi entre columna i colum158
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na. També podem indicar que totes les columnes tinguin la mateixa
amplada.
En l’apartat “Aplicar a” podem indicar si el format de columnes s’ha
d’aplicar al text seleccionat o a tot el document.
Si marquem l’opció “Línea entre columnas” el programa separarà les
columnes amb una línia.
Una vegada haguem configurat els apartats de la finestra “Columnas”,
farem clic sobre el botó “Aceptar” i d’aquesta manera s’aplicaran els
canvis al text seleccionat.
Hi aplicarem el format de dues columnes sense modificar cap altre
apartat:
L’ordinador. Es podria dir
que un ordinador, també
anomenat PC, és una caixa
d’eines. Com qualsevol caixa
d’eines, podrem obrir-la i anar
agafant l’eina que més ens
convingui per realitzar una
tasca determinada.
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Per exemple, podrem agafar la
màquina d’escriure i redactar
una carta, agafar la calculadora
i portar la nostra comptabilitat,
pintar un quadre amb l’eina de
dibuix...

Seleccionarem el text i hi aplicarem el format de tres columnes sense
modificar cap altre apartat:
L’ordinador. Es
podria dir que un
ordinador, també
anomenat PC, és
una caixa d’eines.
Com qualsevol
caixa d’eines,
podrem obrirla i anar agafant

l’eina que més
ens convingui per
realitzar una tasca
determinada.
Per exemple,
podrem agafar
la
màquina
d’escriure
i

re d a c t a r
una
carta, agafar la
calculadora i
portar la nostra
comptabilitat,
pintar un quadre
amb l’eina de
dibuix...

Seleccionarem el text, hi aplicarem el format de tres columnes i reduirem l’espai entre columnes a 0,5 cm:
L’ordinador. Es
podria dir que un
ordinador, també
anomenat PC, és
una caixa d’eines.
Com qualsevol
caixa
d’eines,
podrem
o b r i rla i anar agafant

l’eina que més
ens convingui per
realitzar una tasca
determinada.
Per
exemple,
podrem agafar la
màquina d’escriure
i redactar una

carta, agafar la
calculadora
i
portar la nostra
comptabilitat, pintar
un quadre amb
l’eina de dibuix...
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Seleccionarem el text i hi aplicarem el format de tres columnes, amb
un espai entre columnes de 0,5 cm i amb una línia entre columnes:
L’ordinador. Es
podria dir que un
ordinador, també
anomenat PC, és
una caixa d’eines.
Com qualsevol
caixa
d’eines,
podrem
o b r i rla i anar agafant

l’eina que més
ens convingui per
realitzar una tasca
determinada.
Per
exemple,
podrem agafar la
màquina d’escriure
i redactar una

carta, agafar la
calculadora
i
portar la nostra
comptabilitat, pintar
un quadre amb
l’eina de dibuix...

Si hem de fer modificacions sobre el text en columnes, podem fer-ho
directament sobre les columnes o podem recuperar el format del text,
fer-hi les modificacions i tornar-hi a aplicar el format de columnes.
Per modificar el text d’una columna, hem de fer un clic amb el punter
del ratolí sobre la columna que conté el text que volem modificar i
fer-hi els canvis.
El procediment per escriure el text directament en columnes és el
següent:
• Indicarem, mitjançant la finestra “Columnas” (menú “Formato” i
opció “Columnas”), que volem donar un format de columnes al
text i especificarem quantes columnes volem crear.

• Quan acabem d’escriure en l’última columna i vulguem tornar a
escriure text sense columnes, inserirem un salt de secció continu (menú “Insertar”, opció “Salto” i “Continuo”).
• Indicarem que volem donar un format al text d’una única columna (menú “Formato” i opció “Columnas”).
Per convertir un text amb format de columnes en un text sense columnes, seleccionarem el text en columnes, accedirem al menú “Formato” i a l’opció “Columnas”, i seleccionarem una columna en l’apartat
“Preestablecidas” o indicarem una columna en l’apartat “Número de
columnas”.
Practicarem amb el text en tres columnes que hem creat abans. Seleccionarem el text en tres columnes i, des del menú “Formato” i
l’opció “Columnas”, indicarem que hi volem aplicar format de columna única.

Lletra capital
El Word ens permet començar els paràgrafs amb una lletra majúscula
gran. Aquesta opció forma part dels diferents formats aplicables al
text.
La lletra capital ens pot ser útil en un article periodístic, un butlletí,
una revista, un conte...

• Escriurem el text i, quan vulguem deixar d’escriure en una columna i passar a la següent, haurem d’inserir un salt de columna
(menú “Insertar”, opció “Salto” i “Salto de columna”).
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Per aplicar el format de lletra capital a un paràgraf, hem de situar-nos
en el paràgraf, fer-hi clic en qualsevol part, accedir al menú “Formato”
i seleccionar l’opció “Letra capital”. Se’ns obrirà la finestra següent:

L’apartat “Posición” ens permet seleccionar la posició de la lletra capital, que pot ser “Ninguna” (no hi haurà lletra capital), “En texto” (estarà en línia amb el text), “En margen” (estarà al marge esquerre).
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L’apartat “Opciones” apareix desactivat quan se’ns obre la finestra. Seleccionarem, per exemple, “En texto” a l’apartat “Posición” i
l’apartat “Opciones” s’habilitarà.

Ens situarem en el primer paràgraf del text al qual abans hem donat
format de columnes i hi aplicarem una lletra capital amb posició “En
texto” sense modificar cap de les propietats de l’apartat “Opciones”.
Obtindrem el resultat següent:

L

’ordinador. Es
podria dir que
un ordinador,
també anomenat
PC, és una caixa
d’eines.
Com
qualsevol caixa
d’eines, podrem
obrir-la i anar

agafant l’eina que
més ens convingui
per realitzar una
tasca determinada.
Per
exemple,
podrem agafar la
màquina d’escriure
i redactar una

carta, agafar la
calculadora
i
portar la nostra
comptabilitat, pintar
un quadre amb
l’eina de dibuix...

Desarem els canvis en el document i l’anomenarem “doc10.doc”.

En l’apartat “Opciones” podem indicar el tipus de font de la lletra capital, les línies que ocuparà i la distància des del text.
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Canviar majúscules i minúscules

Ens apareixerà la finestra següent:

El Word ens permet canviar les majúscules i minúscules del text.
Aquesta opció forma part dels diferents formats aplicables al text.
El canvi de majúscules i minúscules ens pot ser útil si tenim noms de
persones en minúscula i volem que estiguin en majúscula o en format
de títol (primera lletra de cada paraula en majúscula), o si tenim noms
de persones en majúscules i volem que estiguin en minúscules o en
format de títol.
Seleccionarem el fragment de text al qual s’aplicarà el format, anirem
al menú “Formato” i seleccionarem l’opció “Cambiar mayúsculas y
minúsculas”.
Aquesta finestra ens ofereix cinc opcions de format del text pel que fa
a les majúscules i minúscules (la primera lletra de cada frase en majúscula i la resta del text en minúscula; tot el text en minúscules; tot
el text en majúscules; tot el text en format títol amb la primera lletra
de cada paraula en majúscula i la resta en minúscula, i tot el text en
format invers, amb la primera lletra de cada paraula en minúscula i la
resta en majúscula).
Cada opció es visualitza amb el format en què quedaria el text si
l’apliquem.
Seleccionarem tot el text amb què estem treballant i hi aplicarem
l’opció “MAYÚSCULAS” de la finestra “Cambiar mayúsculas y minúsculas”.
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Cercar i substituir

Obtindrem el resultat següent:

L

’ordinador.
Es podria
di
r
que
un
o r dinado r ,
tamb é
anomenat PC,
és una caixa
d ’ eines . C om
qualse v ol
caixa d’eines,
podrem obrir-

la
i
ana r
agafant l’eina
que més ens
con v in g ui
per realitzar
una
tasca
determinada.
Per exemple,
podrem agafar
la
m à quina
d ’ esc r iu r e i

redactar una
carta, agafar
la calculadora
i
po r ta r
la
nost r a
comptabilitat,
pinta r
un
quad r e
amb
l ’ eina
de
dibuix...

El Word ens permet cercar una expressió en el document i també
substituir-la per una altra, si cal.
Anirem al menú “Edición” i seleccionarem l’opció “Buscar”.

Desarem els canvis en el document.
Us aconsellem que proveu les diferents opcions i en comproveu els
resultats.
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Se’ns obrirà la finestra següent:

La finestra “Buscar y reemplazar” disposa de tres pestanyes: “Buscar”, “Reemplazar” i “Ir a”.
A la pestanya “Buscar” tenim l’apartat “Buscar” que és on hem
d’escriure l’expressió que volem cercar.
Si escrivim una expressió en el quadre de text de l’apartat “Buscar”,
s’habilitarà el botó següent:
• “Buscar siguiente”: si hi fem clic a sobre, anirem veient d’una en
una totes les vegades que apareix l’expressió en el document. Si
no volem veure-les d’una en una, podem activar l’opció “Resaltar todos los elementos encontrados en” i seleccionar del desplegable “Documento principal”; d’aquesta manera, les veurem
totes a la vegada.
El botó “Más” ens ofereix opcions avançades per a la cerca que no
necessitarem per realitzar cerques simples.
El botó “Cancelar” tanca la finestra.

172

173

Les presentacions (V) .7

Guia del taller d’edició

En la pestanya “Reemplazar” tenim l’apartat “Buscar”, que és on hem
d’escriure l’expressió (caràcters, paraula o frase) que volem cercar,
i l’apartat “Reemplazar con,” que és on hem d’escriure l’expressió
amb què volem substituir les aparicions de l’expressió cercada en el
document.

El botó “Más” ens ofereix opcions avançades per a la cerca que no
necessitarem per realitzar cerques simples.
El botó “Cancelar” tanca la finestra.
A la pestanya “Ir a” tenim els apartats:
• “Ir a”: seleccionarem el tipus d’element respecte al qual ens volem desplaçar pel document.
• “Número de la página”: hi indicarem el número de la pàgina o
l’element que hem indicat a l’apartat “Ir a” al qual ens volem desplaçar.
I els botons:
• “Anterior” i “Siguiente”: ens permeten desplaçar-nos a l’element
anterior o següent seleccionat a l’apartat “Ir a”.
• “Cerrar”: tanca la finestra.

Si escrivim una expressió en el quadre de text de l’apartat “Buscar”,
s’habilitaran els botons següents:
• “Buscar siguiente”: si hi fem clic a sobre, anirem veient d’una en
una totes les vegades que apareix l’expressió que cerquem en el
document.
• “Reemplazar”: si hi fem clic a sobre i abans ja hem fet clic a “Buscar siguiente”, substituirà l’expressió cercada per l’expressió indicada al quadre de text “Reemplazar con”. Si hi fem clic a sobre
i abans no hem fet clic a “Buscar siguiente”, cercarà l’expressió
i, una vegada l’hagi trobada, haurem de tornar a fer clic a “Reemplazar con”, si volem que es faci la substitució que hem preparat.
• “Reemplazar todos”: farà la substitució que hem preparat totes les vegades que aparegui l’expressió cercada i ens indicarà
quantes substitucions s’han fet.
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Exercicis
Text en columnes, lletra capital, canviar majúscules i minúscules, cercar i substituir.
Objectiu: Amb aquests exercicis pretenem que l’alumne practiqui els
continguts impartits, assoleixi els coneixements i repassi els conceptes tractats en els capítols anteriors.
Procediment: Obrir el programa Word.
En aquest exercici no facilitarem el text.
Com que s’aproxima l’exercici final de confecció de la revista o el butlletí
informatiu del centre, us animem perquè comenceu a posar en pràctica la imaginació i la redacció de textos.
Heu d’escriure un text com a màxim de 10 línies amb lletra Arial a cos
12 i el text justificat. Aquest text ha de fer referència al vostre centre,
sigui una presentació del centre, la seva història, les activitats que es
portin a terme, les exposicions...
Començar a treballar sobre el tema amb un text curt us pot ajudar per
anar decidint entre tot el grup els possibles continguts de la revista
o el butlletí informatiu del centre. Penseu que en qualsevol revista,
butlletí o diari hi participa molta gent i tothom hi aporta idees (textos,
imatges...).
Una vegada haguem redactat el text, farem el següent:
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• Seleccionarem el text i hi aplicarem un format de columnes amb
3 columnes.
• Decidirem quin dels dos formats ens agrada més i l’aplicarem.
• Ens situarem amb el cursor en el primer paràgraf i hi aplicarem
lletra capital “En texto” amb les opcions per defecte.
• Seleccionarem l’últim paràgraf del text o tot el text, si només
hem escrit un paràgraf, i hi posarem tot el text en majúscules.
• Obrirem la finestra “Buscar y reemplazar” i farem la cerca d’una
paraula del text per comprovar-ne l’efectivitat i la utilitat quan el
document és molt extens.
• Substituirem una paraula o un fragment de text amb la finestra
“Buscar y reemplazar”.
• Hi introduirem la capçalera “Revista” amb tipus de lletra Times
New Roman a cos 11 i alineada a la dreta, i el peu de pàgina
“Articles” amb el mateix tipus de lletra i cos, amb el text alineat a
l’esquerra.
• Un cop fets tots aquests canvis, desarem l’exercici com a
“doc11.doc”.
Molt important: no oblidem passar el corrector ortogràfic pel document.

• Hi posarem el títol en negreta, subratllat, cursiva, a cos 18 i centrat. Si no havíem pensat un títol, el pensarem i hi aplicarem el
format indicat.
• Seleccionarem el text i hi aplicarem un format de columnes amb
2 columnes.
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8. Les taules

Quan accedim al menú “Tabla”, se’ns obre la finestra següent:

Crear taules
Una de les opcions que ens ofereix el Word per millorar l’aspecte dels
documents és la de crear i inserir taules.
Les taules estan formades per cel·les agrupades per files i columnes.
En cada cel·la es pot escriure text i números o inserir-hi imatges.
Situarem el cursor en la part del document on vulguem col·locar la
taula i la inserirem des del menú “Tabla”, l’opció “Insertar” i, dins del Saps que...?
submenú, l’opció “Tabla”.
Una de les opcions
que ens ofereix el
Word per millorar
l’aspecte dels
documents és la
de crear i inserir
taules.

Per defecte el Word ens proposa una taula de 5 columnes i 2 files,
però aquests valors es poden variar des de les opcions “Número de
columnas” i “Número de filas”, o bé especificant-hi amb el teclat el
nombre que nosaltres vulguem, o bé fent clic sobre la fletxa superior
per augmentar-ne el nombre o sobre la inferior per disminuir-lo.

O des del botó “Insertar tabla” de la barra d’eines estàndard
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Farem clic sobre el botó “Aceptar” i ja haurem inserit la nostra primera
taula.

Quan fem clic sobre el botó “Insertar tabla” de la barra d’eines estàndard, se’ns desplega una finestra
amb uns requadres que representen files i columnes. Configurarem
la taula movent el ratolí per sobre
de les cel·les del requadre i les
cel·les que haguem seleccionat es
tornaran de color blau. Tot seguit
farem un clic amb el botó esquerre
del ratolí i ja haurem creat la nostra
taula.

Si volem que la taula tingui més cel·les
de les que el programa ens dóna per
defecte (4 x 5) haurem de fer servir la
tècnica d’arrossegar i deixar anar. Per
fer-ho, col·locarem el punter del ratolí a la cel·la de l’extrem dret inferior
del requadre i mantindrem premut el
botó esquerre mentre arrosseguem
la taula i l’anem ampliant. Deixarem
anar el botó un cop haguem marcat
el nombre de files i columnes que
ens interessa.

Escriure-hi text

Una vegada inserida la taula en el document, ja podem escriure-hi.
Posarem el cursor sobre la primera cel·la i hi escriurem el que vulguem. Per passar d’una cel·la a una altra podem fer servir la tecla de
tabulació
,
o les tecles de navegació (
el ratolí a cada cel·la.
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Us proposem que creeu una taula de 6 columnes i 3 files. Seguidament, en la segona columna de la primera fila començarem a escriure
els dies laborables de la setmana (de dilluns a divendres), a la segona
cel·la de la primera columna escriurem “matí”, i a la tercera, “tarda”.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Si el que volem és seleccionar tota la taula, farem fer clic sobre la icona
que ens apareix a l’angle esquerre superior de la taula quan hi
passem el punter del ratolí.

DIVENDRES

MATÍ
TARDA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ
TARDA

Tot seguit seleccionarem parts de la taula per donar-hi característiques determinades, com ara canviar el tipus de lletra, la mida, el color... Podem aplicar-hi totes les opcions que hem treballat en el Word
fins ara.
Imaginem que volem posar el text de la primera fila de color vermell.
Per seleccionar tota la fila, haurem de fer clic sobre el marge esquerre
quan el punter del ratolí es converteixi en una fletxa .

Totes aquestes seleccions també les podem fer des del menú “Tabla”, opció “Seleccionar”. Per començar, situarem el cursor sobre la
taula, columna, fila o cel·la que vulguem seleccionar. Després, obrirem el menú “Tabla” i l’opció “Seleccionar” i escollirem l’opció que
ens interessi.

Si volem posar el text de la primera columna de color verd, col·locarem
el punter del ratolí a la part superior de la columna i hi farem clic quan
es transformi en una fletxeta negra .
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ
TARDA

Ara seleccionarem la cel·la de “DIMECRES” i li posarem el text de color blau. Per seleccionar-la ens posarem a la part esquerra de la cel·la
i hi farem clic quan el punter del ratolí es transformi en una fletxeta
negra .
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ
TARDA
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En les taules també podem inserir-hi imatges. Seguirem el mateix
procediment que hem explicat en el capítol 6. Primerament, situarem
el cursor a la cel·la en què vulguem inserir la nostra imatge i haurem
de tenir en compte que, en funció de la mida de la imatge, se’ns deformarà la fila i la columna. Per això és aconsellable inserir la imatge fora
de la taula, donar-hi la mida que nosaltres vulguem i després posar-la
dins la taula, bé arrossegant-la o bé retallant-la i enganxant-la.

A la pestanya “Tabla” podem modificar l’amplada de la taula marcant
l’opció “Ancho preferido” i introduint-hi el valor que vulguem que tingui, definir l’alineació de la taula respecte del text i ajustar el text a la
taula.

Canviar l’amplada i l’alçada de les cel·les
Des de l’opció “Propiedades de la tabla” del menú “Tabla” podem
modificar les opcions de taula, fila, columna i cel·la.
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A la pestanya “Fila” podem modificar l’alçada d’una fila marcant l’opció
“Alto específico” i introduint-hi el valor que vulguem que tingui.
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A la pestanya “Columna” podem modificar l’amplada d’una columna
marcant l’opció “Ancho preferido” i introduint-hi el valor que vulguem
que tingui.
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I a la pestanya “Celda” podem modificar l’amplada d’una cel·la marcant l’opció “Ancho preferido” i introduint-hi el valor que vulguem que
tingui. També hi podem definir l’alineació del text.
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A més, podem modificar l’alçada i amplada de la nostra taula amb
el ratolí. El primer que farem serà decidir quina cel·la, fila o columna
volem modificar i, després, situarem el punter del ratolí damunt dels
marcadors de fila o columna que hi ha en els regles superior i esquerre del Word. Quan està damunt dels marcadors de columna del regle
superior, el punter es converteix en una doble fletxa
i, en fer-hi
clic i arrossegar el ratolí, ens apareix una línia discontínua vertical
que ens fa de guia per veure com estem modificant la columna. De
la mateixa manera, quan col·loquem el punter sobre els marcadors
de fila del regle esquerre, en fer-hi clic i arrossegar-lo ens apareix una
línia discontínua horitzontal que ens fa de guia per veure com estem
modificant la fila.
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Inserir o eliminar files i columnes
Moltes vegades ens cal afegir alguna fila o columna a la taula o bé
eliminar-la.
Per inserir files o columnes a la taula, hem d’anar al menú “Tabla” i a
l’opció “Insertar” i escollir una de les opcions que ens ofereix el programa:

• “Filas en la parte superior” ens inserirà una fila a la part superior
d’on tinguem situat el cursor dins la taula.
• “Filas en la parte inferior” ens inserirà una fila a la part inferior
d’on tinguem situat el cursor dins la taula.
Si seleccionem més d’una fila o columna, ens inserirà el mateix nombre
de files o columnes que tinguem seleccionades.
• “Celdas” ens mostrarà una finestra amb les opcions de què disposem. Hem d’escollir la que vulguem aplicar i fer clic a “Aceptar”.

• “Tabla” ens inserirà una nova taula on tinguem situat el cursor
dins la taula.
• “Columnas a la izquierda” ens inserirà una columna a l’esquerra
d’on tinguem situat el cursor dins la taula.
• “Columnas a la derecha” ens inserirà una columna a la dreta d’on
tinguem situat el cursor dins la taula.
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Per eliminar files o columnes hem d’anar al menú “Tabla” i a l’opció
“Eliminar” i escollir una de les opcions següents:

• “Celdas” ens mostrarà una finestra amb les opcions que ens
ofereix el programa. Hem d’escollir la que vulguem aplicar i fer
clic a “Aceptar”.

La barra d’eines de taules i vores
El Word ens ofereix una barra d’eines específica per treballar amb les
taules i les vores.

• “Tabla” ens esborrarà la taula del document.
• “Columnas” ens esborrarà la columna en què tinguem situat el
cursor.

Per visualitzar aquesta barra, podem anar al menú “Tabla” i fer clic
a l’opció “Dibujar tabla”.

• “Filas” ens esborrarà la fila en què tinguem situat el cursor.
Si seleccionem més d’una fila o columna, ens esborrarà la selecció.
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També podem anar al menú “Ver”, a l’opció “Barras de Herramientas”
i fer clic a l’opció “Tablas i bordes”,

o bé podem fer clic al botó “Tablas y bordes” de la barra d’eines estàndard
.
Les opcions són les següents:
1

2

3

1 2
8
8

3

4

4

5

6

5

6

7

7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9

10

11

12 13

14 15

16 17 18

1. Dibuixar una taula.
2. Suprimir particions.
3. Estil de línia.
4.	Gruix de la línia.
5. Color de la línia.
6.	Vora exterior.
7. Color d’ombrejat de la taula.
8. Inserir una taula.
9. Combinar cel·les. Aquesta opció apareix activa quan tenim seleccionada més d’una cel·la. *
10. Dividir cel·les. *
11. Alineació del text dins la cel·la. *
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12. Distribuir files uniformement. *

Exercicis

13. Distribuir columnes uniformement. *

Taules.

14. Autoformat de taules. *

Objectiu: Amb aquests exercicis pretenem que l’alumne practiqui
els continguts impartits, n’assoleixi els coneixements i repassi els
conceptes tractats als capítols anteriors.

15. Canviar la direcció del text. *
16. Ordenar el text de manera ascendent.
17. Ordenar el text de manera descendent.
18. Autosuma. *

Procediment: Obrim el programa Word i creem una taula com la de
sota d’aquest paràgraf. Escriurem el text amb lletra Arial, amb la mida
12 i el text justificat. Crearem la taula des del menú “Tabla”.
DILLUNS

* Per tenir aquestes opcions actives cal haver creat prèviament
una taula.
Per aprendre a treballar amb les taules, el més fàcil és practicar. Animeu-vos a fer els exercicis que us proposem a continuació.

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ
TARDA

Seguidament, posarem cada dia de la setmana d’un color diferent i
en negreta. Recordem que podem fer les seleccions des de l’opció
“Seleccionar” del menú “Tabla” o bé amb el ratolí.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ
TARDA
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Ara canviarem l’amplada de les files perquè facin 1 centímetre. Per
dur a terme aquesta acció anirem al menú “Tabla” I a l’opció “Propiedades de tabla”, i a l’apartat “Alto específico” de la pestanya “Fila”
hi introduirem el valor 1 cm (també hi podem introduir el valor amb el
teclat o bé fer servir les fletxes de la dreta del quadre de diàleg, fent
clic fins arribar a la quantitat que ens interessa). Cal tenir en compte
que prèviament hem de seleccionar la taula.

canviar la mida de la lletra (a 9) i, des dels marcadors de columna del
regle superior, anirem ajustant la taula per tal que canviï d’aspecte.
També canviarem el color de la lletra de les columnes noves.
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
DRES
DISSABTE DIUMENGE
MATÍ

D I V E N -

MATÍ							
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

TARDA

TARDA							

MATÍ
TARDA

El pas següent és afegir-hi els dies de la setmana que falten. Per ferho, seleccionarem les columnes de dijous i divendres i, des del menú
“Tabla” i l’opció “Insertar”, escollirem l’opció “Insertar columnas a la
derecha”. Se’ns crearan dues columnes noves en les quals escriurem els noms dels dies “DISSABTE” i “DIUMENGE”. Per defecte, el
programa continua escrivint en el mateix color del text de la darrera
columna.
DILLUNS DIMARTS

DIME
CRES

DIJOUS

DIVEN
DRES

DISSAB DIUMEN
TE
GE

Ara hi inserirem dues files noves. L’una sobre la fila “MATÍ” i l’altra
sota la fila “TARDA”. Recordem que aquesta acció es porta a terme
des del menú “Tabla”, l’opció “Insertar” i les opcions “Filas en la parte
superior” i “Filas en la parte inferior”.
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

MATÍ
TARDA

MATÍ
TARDA

Com podem veure, els marges de la taula són superiors als del paper.
Per corregir aquesta diferència, haurem de seleccionar tota la taula i
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Canviarem el text de la primera columna. Hi posarem franges horàries
(8-11, 11-14, 14-17 i 17-20) en lletra Arial, de mida 12 i en negreta.
N’esborrarem la línia de la part superior esquerra amb l’esborrador
de la barra d’eines de taules i vores. Seleccionarem l’eina d’esborrar i
marcarem les dues línies perquè quedi com en la taula següent:

DILLUNS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

Ara ja hem modificat l’aspecte de la nostra taula. De fet, hem creat un
calendari setmanal dividit en franges horàries, però la distribució de
les columnes no és uniforme. Això vol dir que no tenim el mateix espai
per escriure a la columna de “DIJOUS” que en la de “DIVENDRES”.
Seleccionarem la taula i, des de la barra d’eines, triarem l’opció “Distribuir columnas uniformemente”. Com podem veure, ara els noms
dels dies ens queden tallats.

DIUMENGE

						
8-11
1114
1417
1720

DILLUNS

DIMARTS

DIME
CRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMEN
GE

8-11
11-14
14-17
17-20
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Per resoldre-ho, seleccionarem la primera fila i canviarem la mida del
text a 7 perquè ens hi càpiga tot. Des de la barra d’eines escollirem
l’opció d’alinear el text dins la cel·la i triarem l’opció “Alinear verticalmente”.
També podem inserir una imatge a la primera cel·la de l’esquerra. En
primer lloc, hem d’inserir la imatge en qüestió fora de la taula; en segon lloc, reduir-ne la mida i, finalment, arrossegar-la fins a col·locar-la
dins de la taula. Cal tenir en compte la mida de la imatge perquè no
ens deformi la taula.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

9. Impressió
Configurar pàgines
El Word ens permet configurar el format de les pàgines modificant els
marges del document, la mida del paper... Per accedir a la configuració del format de pàgina hem d’anar a l’opció “Configurar página”
del menú “Archivo”.

DIUMENGE

8-11
11-14
14-17
17-20

Ara ja podem desar l’exercici com a “doc12.doc”.
Us proposem que canvieu més l’aspecte de la vostra taula i que prepareu un horari setmanal amb franges horàries d’una o dues hores.
Podeu canviar els colors de les hores, variar el tipus de lletra... Hi ha
moltes possibilitats per explorar i per posar en pràctica.
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Se’ns obre la finestra següent:

Des de la pestanya “Márgenes”, podem modificar els marges i
l’orientació del document. Per defecte se’ns donen uns paràmetres
que nosaltres podem variar. Podem aplicar els canvis al text seleccionat, a tot el document o des del lloc on tenim el cursor cap endavant.
Per modificar els marges podem introduir, mitjançant el teclat, el valor
que nosaltres vulguem. També podem fer servir les fletxes que hi ha a
la dreta de les caselles; podem fer clic sobre la superior per augmentar-ne el nombre o sobre la inferior per disminuir-lo.
Podem canviar l’orientació de la pàgina si fem un clic a l’opció “Horizontal”.
L’apartat “Vista previa” ens mostra com queden els marges i
l’orientació en el document.
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La pestanya “Papel” ens permet escollir la mida del paper en què escriurem el document i que després imprimirem, i també l’origen del
paper. Per defecte ens dóna una mida definida, que podem variar en
funció de les necessitats del document. Per fer-ho cal que cliquem
en la fletxa que hi ha a la finestra “Tamaño del papel”, on se’ns desplegarà una llista amb les diferents opcions, i que seleccionem la que
vulguem amb el botó esquerre del ratolí. A l’apartat “Vista previa”
podem veure com les modificacions afecten el document.
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Des de la pestanya “Diseño”, en l’apartat “Página”, podem escollir el
tipus d’alineació vertical per al document. També podem configurar les
propietats de les capçaleres i peus de pàgina. Per defecte, l’alineació
és superior, però, si volem, també la podem centrar o alinear. Si volem
que afecti tot el document, només cal que canviem el tipus d’alineació
fent clic a la fletxa que hi ha a la finestra i escollir, amb el botó esquerre del ratolí, una opció de la llista que es desplega. Si només volem
canviar una pàgina del document, prèviament hem de seleccionar el
text i, a l’apartat “Vista previa”, triar l’opció “Texto seleccionado” del
quadre de diàleg “Aplicar a”. Farem clic a “Aceptar” i ja haurem canviat l’alineació de les pàgines del document. Aquesta opció és molt
útil quan tenim un títol a la primera pàgina del document i el volem
centrar.
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Des d’aquesta pestanya, també podem incloure vores al document
o vores i ombrejats als paràgrafs. Si seleccionem l’opció “Bordes...”
se’ns desplega la finestra següent amb tres pestanyes.
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Les pestanyes de “Bordes” i “Sombreado” afecten el paràgraf en què
tenim el cursor. Podem emmarcar un paràgraf determinat i ombrejar-lo per tal que destaqui dins del document. L’opció de “Bordes de
página” es pot aplicar a algunes parts o a tot el document, cosa que
podem veure si fem clic a la fletxa del quadre de diàleg “Aplicar a:”.

Visualització prèvia
Abans d’imprimir el document és molt important fer una última revisió Saps que...?
que ens permeti veure si els encapçalaments, la numeració de pàgiAbans d’imprimir
nes i tots els altres elements que conté, com ara imatges o taules, es
el document és
veuen correctament sobre el paper.
molt important
Podem accedir a la visualització prèvia del document des de l’opció fer una última
“Vista preliminar” del menú “Archivo” o des del botó “Vista prelimi- revisió que ens
nar” de la barra d’eines estàndard
.
permeti veure si els
encapçalaments,
la numeració de
pàgines i tots els
altres elements
que conté, com
ara imatges o
taules, es veuen
correctament
sobre el paper.

La finestra de visualització prèvia disposa d’una barra d’eines especial que ens ofereix diverses opcions per a la visualització del document. També continuem tenint accés a la barra de menús.
La visualització preliminar del document està pensada per veure
com quedarà el document imprès, però no per llegir-lo ni fer feines
d’edició. Per llegir-lo tenim la visualització “Diseño de lectura”, explicada al capítol 2, i per editar-lo tenim la visualització “Diseño de impresión”, que és la visualització més útil per editar i a la vegada tenir
una idea de com quedarà el document en paper.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Si fem clic sobre aquest botó, imprimirem el document.
2. Botó d’augmentar. Si hi fem clic, el punter es converteix en una
petita lupa d’augment.
3. Aquest botó serveix per visualitzar una pàgina.
4. Utilitzem aquest botó per visualitzar més d’una pàgina. Si volem
veure més pàgines de les que ens dóna per defecte (4 x 5), hem
d’utilitzar la tècnica d’arrossegar i deixar anar: situarem el cursor a l’últim requadre de l’angle inferior dret i, mantenint premut
el botó, arrossegarem la selecció i l’anirem ampliant. Deixarem
anar el botó quan aconseguim el nombre de files i columnes que
ens convingui.
5.	Zoom. Si fem clic sobre la fletxa del quadre desplegable, podem
triar la distància del document, per ampliar o reduir la grandària
dels caràcters escrits.
6. Aquest botó ens permet veure el regle horitzontal i el vertical.
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7.	Reduir fins a ajustar. Quan el document ocupi poc més d’una pàgina, podem fer servir aquest botó per reduir la mida de la lletra
fins que tot el document càpiga en una sola pàgina.

Se’ns obre la finestra següent. Aquí podem donar un seguit
d’instruccions sobre la impressió.

8. Aquest botó ens permet veure el document a pantalla completa,
ja que elimina la barra de menú i les barres de desplaçament. Per
tornar a veure la pantalla normal hem de fer clic sobre el menú
“Cerrar pantalla completa”.
9. Botó de tancar. Quan premem aquest botó tornem al document.

Impressió de documents
Un cop hem revisat el document, ja el podem imprimir. Des del menú “Archivo” i l’opció “Imprimir”, o bé amb la combinació de tecles Ctrl + P.

En l’apartat “Impresora”, ens apareixerà per defecte la impressora
que tinguem instal·lada.
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En l’apartat, “Intervalo de páginas” podem indicar si volem imprimir
tot el document, la pàgina on estem situats, només el text seleccionat o bé un interval de pàgines. En aquest últim cas, hem d’escriure
el número de la primera pàgina que vulguem imprimir (per exemple
3), seguit d’un guió (-), i escriure el número de la darrera pàgina que
vulguem imprimir (10). Si escrivim 3-10, s’imprimirà des de la pàgina
3 fins a la 10, totes dues incloses.
Si només volem imprimir algunes pàgines del document, hem
d’indicar el número de la pàgina en qüestió seguit d’una coma (,). Si
escrivim 4, 8, 12, s’imprimiran aquestes tres pàgines. Podem combinar intervals i números de pàgines; per exemple, si escrivim 3-10,12
s’imprimirà des de la pàgina 3 fins a la 10, totes dues incloses, i, a
més, la pàgina 12.

Exercicis
Impressió.
Objectiu: Amb aquests exercicis pretenem que l’alumne practiqui els
continguts impartits, assoleixi els coneixements i repassi els conceptes tractats als capítols anteriors.
Procediment: Obrirem el programa Word i el document “doc9.doc”.
Recordem que l’aspecte final de l’exercici és aquest:

En l’apartat “Copias”, per defecte, hi apareix el número 1. Però podem indicar-hi el nombre de còpies del document que necessitem
escrivint el nombre de còpies o bé fent servir les fletxes que hi ha a la
dreta de la casella.
Si fem clic sobre “Aceptar”, imprimirem el document.
A la barra d’eines estàndard hi ha el botó d’impressió
. Si el premem, el Word enviarà el document a la impressora sense preguntarnos res més i n’imprimirem una còpia sencera.
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El que podem fer ara per millorar la presentació del document és
centrar la pàgina. Recordem que ho podem fer des de “Configurar
página”, a la pestanya “Diseño”, però que prèviament hem d’haver
seleccionat el contingut de la primera pàgina. L’aspecte del document ha de ser:

216

Ara podem incloure una vora al document. Recordem que ho podem
fer des de “Configurar página”, la pestanya “Diseño” i l’opció “Bordes...”. Seleccionarem el motiu que ens agradi més i l’aplicarem a tot
el document. També passarem l’orientació del document de vertical
a horitzontal. Farem aquesta acció a la pestanya “Márgenes” del submenú “Configurar página”. Si la capçalera ens queda tapada per les
vores, hi entrarem fent-hi doble clic al damunt o des del menú “Ver”,
i la modificarem o l’eliminarem.
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És important que accediu a la visualització prèvia del document; ho
podeu fer des del menú “Archivo” o des del botó de la barra d’eines
estàndard.

10. Exercici final

Un cop hem vist com quedarà el document, ja el podem imprimir. Si
volem indicar el nombre de còpies o les parts del document que volem imprimir, hem d’accedir al menú “Archivo” i a l’opció “Imprimir”.
Si volem imprimir el document tal com està, ho podem fer des del
botó de la barra d’eines estàndard.

Realització de la revista o del butlletí informatiu del
centre

Desarem l’exercici com a “doc13.doc”.

En aquest capítol pretenem orientar-vos perquè dugueu a terme la
revista o el butlletí informatiu del centre.
L’objectiu que perseguim és que poseu en pràctica tots els continguts impartits, assoliu els coneixements i repasseu els conceptes
tractats als capítols anteriors.
Primerament, organitzarem el grup de treball per poder repartir les
diferents tasques i seccions de la revista.
Les diferents tasques que podem repartir entre el grup són:
• Coordinació del grup de treball
• Disseny de la revista (continguts, seccions, portada...)
•	Recollida d’imatges
•	Redacció i correcció de textos
• Confecció de les seccions de la revista
• Impressió en paper o enviament per correu electrònic
Segurament us vindran a la memòria més tasques que podeu anotar
per comentar-les amb el grup i repartir-les.
Les imatges que heu de recollir i els textos que heu de redactar dependran de les seccions que definiu per a la revista.
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Alguns exemples de seccions són:

Aquesta imatge pot ser un exemple de portada:

• Portada: pot incloure una fotografia del centre o d’alguna activitat realitzada al centre i un petit text que introdueixi alguna
secció o article interessant que contingui el número actual de la
revista. La fotografia i el text han de ser atractius perquè animin
el públic a llegir la revista.
• Actualitat: pot incloure articles sobre temes d’actualitat, activitats que estiguin a punt de fer-se al centre, com ara festes, exposicions...
• Altres exemples de seccions poden ser cultura, esports, societat, cor...
Una vegada hagueu repartit les tasques entre el grup i sapigueu quines seccions tindrà la revista, ja podeu començar a elaborar-la.
Atès que tots els components del grup treballaran a la vegada en la
realització de la revista, cada component elaborarà els seus textos i
imatges en documents independents.
Quan els documents estiguin llestos, haurem de compondre la revista
incorporant els diferents documents al document principal i vigilant
que el format (lletra, colors, columnes, imatges...) de cadascun dels
documents es mantingui de la millor manera possible.
Les imatges següents pretenen orientar-vos pel que fa al format que
poden tenir els continguts de les diferents seccions (no cal que tingueu en compte les fotografies i els textos, només ens interessa la
disposició dels elements en el document).
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Exercici final .10

Guia del taller d’edició

Aquesta imatge pot ser un exemple de secció amb columnes i sense
imatge:
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Aquesta imatge pot ser un exemple de secció amb columnes i imatge
inserida en les columnes:
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Exercici final .10

Guia del taller d’edició

I, finalment, aquesta imatge pot ser un exemple de secció amb columnes i imatge inserida fora de les columnes:
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Us animem perquè practiqueu tots i feu una revista que estigui a disposició de tots els integrants del centre i que, fins i tot, pugui arribar a
altres centres. D’aquesta manera, fomentarem la col·laboració conjunta en activitats, revistes...
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Annex
Llista de les combinacions de tecles més habituals
Control + Inicio		
Ens porta a l’inici del document.
Control + Fin		
Ens porta al final del document.
Control + A			
Obre un document existent.
Control + U			
Crea un document nou.
Control + G			
Desa el document.
Control + X			Retalla el text seleccionat.
Control + C			
Copia el text seleccionat.
Control + V 		
Enganxa el text que hem retallat o copiat.
Control + Z			
Ens permet desfer les darreres accions.
Control + Y 		
Ens permet refer l’última acció realitzada.
Control + N			
Posa el text seleccionat en negreta.
Control + K			
Posa el text seleccionat en cursiva.
Control + S			
Subratlla el text seleccionat.
Control + P			
Ens obre la finestra d’impressió.
Control + Intro		
Introdueix un salt de pàgina.
Control + E 		
Selecciona tot el text.
Control + I			
S’obre la finestra de cercar i substituir, opció “Ir”.
Control + B			
S’obre la finestra de cercar i substituir, opció “Buscar”.
Control + L 		
S’obre la finestra de cercar i substituir, opció “Reemplazar”.
Alt Gr + 5
Escriu el símbol de l’euro (€).
Alt Gr + E			
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Aquesta guia ha estat dissenyada
amb un cos de lletra
de 13 punts com a mínim
per facilitar-ne la lectura.

www.laCaixa.es/ObraSocial

