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No fa tants anys, a les oficines i a moltes de les nostres llars, es podia trobar 
un estri que avui ha caigut totalment en desús: la màquina d’escriure. 

Molt temps abans, la invenció de la impremta va suposar una revolució en la 
forma de transmetre els textos escrits, ja que permetia fer multitud de còpies 
d’un mateix original en poc temps. Abans d’això, els llibres i d’altres textos 
s’havien d’escriure, un a un, a mà. Aquesta feina requeria que les persones 
que se n’encarregaven dediquessin molt temps a copiar els documents i els 
llibres que volien reproduir. N’era el cas dels monjos d’alguns monestir, que 
dedicaven una gran part de la seva vida a aquesta tasca.

L’elaboració de petits textos, o de textos llargs, però amb un nombre limitat de 
còpies, s’havia de continuar fent a mà, ja que, econòmicament, no era viable 
utilitzar la impremta per a fer-ne una edició impresa.

La lentitud d’escriure un text a mà va ser pal·liada amb l’aparició de la màqui-
na d’escriure que, a més, millorava, i molt, la presentació dels textos. Això 
va fer que aquest nou aparell s’estengués, ràpidament, en tots els àmbits en 
què s’havien de produir textos de qualsevol caire, ja fos en el  laboral o en el 
domèstic. 

Tot i que els avantatges de la màquina d’escriure eren evidents, les seves 
limitacions encara eren moltes.

D’una banda, el nombre de còpies que se’n podia obtenir era molt baix. La 
utilització del paper carbó permetia escriure un nombre limitat de fulls a l’hora, 
i, per tant, aquest era el màxim de còpies que es podia obtenir de cada do-
cument que es picava a màquina. En el cas de necessitar més còpies, calia 
escriure a màquina tot el text de nou. A més, cal tenir en compte que la quali-
tat de les còpies obtingudes amb el paper carbó era força deficient. En textos 
curts, això no era gaire dificultós, però obtenir treballs molt extensos implica-
va la pèrdua de moltes hores de treball.

A més, els textos, un cop introduïts, no es podien modificar i, per tant, si es pro-
duïen errades que afectessin pocs caràcters, s’havia de recórrer a algun dels 
rudimentaris mètodes de correcció que existien, encara que n’empitjoraven la 
presentació. En el cas que l’errada fos més important, calia posar un full nou 
i tornar a mecanografiar tot el text des del principi de la pàgina.

A més, si es volia afegir alguna imatge al text, calia deixar l’espai necessari 
per a enganxar-la posteriorment.

Aquest dèficit, en part, es va poder solucionar amb l’aparició de les màquines 
fotocopiadores, que permetien obtenir, d’un original, tantes còpies com es 
volguessin, tot i que la qualitat disminuïa en cada còpia que se’n feia.

L’aparició dels ordinadors personals, a les darreries del segle XX, va suposar 
una revolució en la gestió dels textos escrits, com també ha succeït en tants 
d’altres aspectes de la vida de les persones.

Tractament de text 

PreSenTaCIO
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En les societats desenvolupades, l’ordinador, gràcies als processadors de 
textos, un dels tipus de programes més coneguts, va arraconar, ràpidament, 
la màquina d’escriure. Això fou així, atès que l’esforç per formar-se en l’ús 
d’aquesta nova tecnologia quedava a bastament superat pels beneficis que 
se n’obtenia.

La manera d’introduir els textos en un ordinador és molt similar a la de picar-
los amb una màquina d’escriure, i, fins i tot, més fàcil. 

Cometre errades en la mecanografia d’un text ja no esdevenia un problema 
que fes perdre hores de feina, ja que la seva correcció total era ràpida i sen-
zilla.

A diferència de la màquina d’escriure, el resultat d’introduir un text en un 
processador de text no és l’obtenció d’una o més còpies impreses del docu-
ment. El resultat és un fitxer digital que pot ser modificat tantes vegades com 
es vulgui, des de qualsevol ordinador que tingui instal·lat un processador de 
textos adequat.

A més, del fitxer original, mitjançant una impressora connectada a l’ordinador 
personal, se’n poden treure tantes còpies com és vulguin, i, el que és més 
important, totes de la mateixa qualitat.

Els avantatges del tractament de textos mitjançant els ordinadors no acaben 
aquí. Incloure àudios, imatges, vídeos i, fins i tot, crear taules, utilitzar colors 
i diferents tipus de lletra són només algunes de la multitud de possibilitats 
que ofereixen i que, amb la màquina d’escriure, ni tan sols haguéssim pogut 
imaginar.

Cal, però, tenir en compte un altre aspecte no menys important. Abans de 
l’aparició de l’ordinador, l’única manera de conservar els textos era en format 
paper, a banda d’algunes tècniques poc emprades, com les microfilmacions, 
difícils de fer i de manipular. 

Això implicava seriosos problemes d’espai i de conservació. Avui dia, no cal 
conservar la còpia en paper, atès que el fitxer digital que conté el text ocu-
pa molt menys espai i és molt més senzill de manipular i conservar. A més, 
gràcies a d’altres tecnologies de comunicació, com Internet, es poden enviar 
còpies a l’altra banda del món en pocs minuts.
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Word és un programa informàtic que permet crear i manipular 
textos escrits. Aquest tipus d’aplicacions rep el nom genèric de 
processadors (o editors) de text. 

Les opcions que permeten els processadors de text són múltiples, especial-
ment si les comparem amb les prestacions que oferien els instruments que 
s’utilitzaven per a la gestió de textos escrits abans de la generalització de l’ús 
dels ordinadors. 

Entre els avantatges dels processadors de text, hi podem incloure la pos-
sibilitat de: 

modificar el text un cop introduït; ■■
imprimir tantes còpies com es desitgin, sense pèrdua de qualitat; ■■
poder desar el document creat per poder-lo modificar posteriorment; ■■
incloure imatges, gràfics, taules i altres elements. ■■

@ctitud digit@l

Hàbits sostenibles

Els programes informàtics de tractament de textos presenten 
grans possibilitats per a la impressió de continguts digitals en 
suport paper, de manera immediata i en grans quantitats.

Un ús raonable de les opcions d’impressió hauria de passar per:
•  No imprimir sistemàticament i compulsivament tots els continguts que cap-

turem, tractem i emmagatzemem al nostre ordinador.
•  No considerar mai la còpia impresa com una còpia de seguretat, las úniques 

còpies de seguretat útils són les fetes sobre suports digitals, una còpia en 
paper ens obligarà a repetir manualment l’elaboració de tot un document.

•  També convé fer proves i esborranys en pantalla, i no imprimir fins estar 
segurs que necessitem una prova sobre paper.

•  Cal distingir que ús real volem donar a la informació; una impressió en paper 
pot ser útil per a revisar informació en llocs i moments en que no disposem 
d’ordinador, de dispositius o de xarxes, però és totalment prescindible si lle-
gim aquest text al costat de la pantalla de l’ordinador on tenim el text original.

L’ús sostenible de la impressió de documents ens estalviarà:

•  Costos econòmics personals, derivats de la despesa en paper d’impressora 
i en consumibles de tinta.

•  Costos socials derivats del consum de paper, els components químics 
de les tintes, i també del reciclatge industrial de components amb diversos 
graus de toxicitat (tòners, cartutxos de tinta, etc.).

Tractament de text 

enTOrn de Treball 
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ex. Imaginem que hem d’elaborar un curriculum vitae que re-
culli la nostra experiència formativa i laboral. Evidentment, 
podríem elaborar-lo de diferents maneres, però, amb tota 
seguretat, l’opció d’emprar un ordinador és la més senzilla, 
econòmica i amb uns resultats molt satisfactoris. Sens dubte, 
molta gent pensaria que és la millor opció. I, de fet, emprar-lo 
no és tan complicat, només cal tenir unes quantes nocions 
sobre el funcionament del programa. 

Però, per començar i no espantar-nos, vegem amb què ens trobarem quan 
obrim el programa. 

En aquest tema, tractarem els subtemas següents: 

Primers passos amb Word. ■■
Les barres d’eines. ■■
Tancar un document. ■■
Tancar el programa. ■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
conèixer si has assimilat els conceptes que s’hi han treballat. 

Primers passos amb el Word 
Per a començar a treballar amb Word, abans que res hem d’obrir el programa. 
En informàtica, generalment, una determinada acció es pot fer de diferents 
maneres. Obrir Word no és una excepció. 

Localitzar la drecera del programa en l’escriptori és la manera més fàcil 
d’obrir-lo. En fer doble clic en la drecera amb el botó esquerre del ratolí, el 
programa s’obre. 

Icona de Microsoft Word a l’escriptori

En el cas que no trobem la icona de Word en l’escriptori, podem executar 
el programa per la via del botó Inicia. Un cop se’ns desplegui el menú cor-
responent, hem de seleccionar Programes, i llavors trobarem la icona del 
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programa, encara que també la podem trobar a l’interior de la carpeta. En fer 
clic sobre la icona del programa, aquest s’executarà. 

Ruta de Microsoft Word al Menú d’Inici

Al cap d’uns instants, podrem accedir a l’entorn de treball de Word. La imatge 
següent ens mostra els elements més importants que podem trobar. 

Barra de títol ■■
Mostra el nom del programa i del document que tenim obert. També po-
dem trobar els botons de control de l’aplicació. 

Barra de menús  ■■
Conté els menús de l’aplicació. En fer clic amb el ratolí al damunt, s’obre 
un menú desplegable que mostra les diferents opcions que conté cada 
menú.
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Barres d’eines Estàndard■■
Mostren les principals accions que podem dur a terme amb l’aplicació, de 
manera que hi puguem accedir amb un sol clic. Les barres d’eines es poden 
mostrar, amagar, desplaçar i personalitzar a conveniència de l’usuari, tal com 
veurem posteriorment. Hi ha bastantes barres d’eines, tot i que el més nor-
mal és que, únicament, siguin visibles tres o quatre a la vegada, com a molt. 

Regla ■■
Permet controlar els marges, les tabulacions, els sagnats i altres elements 
dels documents. 

Barres de desplaçament ■■
Permeten controlar quina part del document podem observar i desplaçar-
nos per aquest. 

Barra d’estat■■
Ens proporciona informació de les accions que està fent el programa i de 
diversos paràmetres sobre l’estat del document, com l’idioma que estem 
emprant, el nombre de pàgines que conté el document, etc. 

Panell de tasques■■
Apareix quan obrim el programa amb un document en blanc. Conté dife-
rents eines que ens ajuden a obrir un document existent o a crear-ne un 
de nou.
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Àrea del document■■
És l’espai destinat a introduir el text i altres elements que volguem in-
cloure en el document, i és on es fan els canvis que creguem oportuns. 
En l’àrea del document trobem un element molt important que cal tenir 
controlat cada vegada que vulguem modificar o introduir text: el punt 
d’inserció. 

El punt d’inserció d’un document ens marca el lloc del document on que-
daran inserits els diferents elements que anem introduint: text, imatges, 
taules, etc. També és el lloc a partir del qual començarem a eliminar el text i 
altres elements quan utilitzem les tecles que ens permeten esborrar i suprimir 
elements del document.  

Per això, cada vegada que vulguem introduir text o eliminar-lo mitjançant el 
teclat, ens hem d’assegurar que el punt d’inserció estigui situat en el punt del 
document on volem que això passi. 
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La Barra d’eines 
Un cop hem obert el programa per qualsevol dels mètodes explicats anterior-
ment, una de les primeres coses que podem fer és adaptar l’entorn de treball 
de Word de manera que es mostrin els elements i les barres d’eines més 
adequades al tipus de document que volem crear. 

! Les barres d’eines contenen diversos botons que ens per-
meten dur a terme, de manera ràpida i senzilla, les opera-
cions més habituals: obrir un document, desar els canvis en 
el document amb el qual estem treballant, canviar l’aspecte 
del text, etc. 

Tal com hem dit anteriorment, les barres d’eines i altres elements, com, per 
exemple, els regles, es poden amagar, desplaçar, canviar de forma i mida, etc. 
També es poden mostrar elements nous i, fins i tot, en podem variar l’aparença 
personalitzant-los, traient i afegint botons segons els nostres interessos. 

Per tal d’ocultar i mostrar les diferents barres d’eines que conté el Word, hem 
de fer clic al menú Visualització de la barra de menús. En el desplegable que 
apareix, hem de clicar damunt de l’opció Barres d’eines. 

En desplegar el menú Visualització, pot succeir que no apareguin totes les 
opcions i que, per tant, no puguem fer clic damunt de Barres d’eines. Això 
és així perquè, en desplegar els menús, sovint només apareixen les opcions 
més comunes juntament amb les que hem utilitzat últimament. En aquests 
casos, apareix la imatge de dues fletxes a la part inferior que ens permet 
veure la resta de comandaments en fer-hi clic a sobre. 

Si observem la llista de Barres d’eines, veurem que algunes d’aquestes tenen 
una marca en la seva part anterior.

ex.  Eines activades
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Les barres d’eines que apareixen activades són les que es poden visualitzar 
en l’entorn de treball. 

Observem que, en la imatge següent, les barres d’eines que estan activades i 
que, per tant, podrem veure des de l’entorn de treball del Word són Estàndard 
i Format. 

Per a activar o desactivar una barra d’eines, només cal fer clic al 
submenú Barres d’eines. 

Barres d’eines 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Tancar un document 
Quan obrim el Word, juntament amb el programa s’obre un document en 
blanc. Cal entendre bé la diferència entre el programa, el Word i els docu-
ments que podem crear o modificar amb aquest. Per a fer un símil, podríem 
recordar els temps en què els documents de text s’havien d’elaborar amb una 
màquina d’escriure. D’una banda, teníem l’eina que ens permetia escriure, la 
màquina, i, per l’altra, els fulls en els quals anàvem introduint el text. 
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! Doncs bé, en el nostre cas, l’eina que ens permet escriure és 
el programa informàtic, el Word, i amb aquest anirem creant 
diferents documents que podrem desar en el nostre ordina-
dor en forma de fitxer informàtic, o imprimir-los mitjançant la 
impressora per tal d’obtenir el document en paper. 

Tal com hem dit, en obrir el Word, el programa obre un document en blanc. 
Podem començar a escriure el text o a incloure-hi aquells elements que ens 
interessin (imatges, taules, etc.). 

Quan vulguem deixar de treballar amb un determinat document, podem de-
cidir entre tancar el document o bé sortir del programa. En el cas que de-
cidim tancar el document, el programa continuarà funcionant. Tornant al símil 
anterior, seria com tenir la màquina d’escriure sense cap full. 

En el cas que decidim tancar el programa, primer es tancarà el document i, a 
continuació, el programa. Seria com treure els fulls de la màquina d’escriure, 
posar aquesta a la caixa i guardar-la al seu lloc. 

Hi ha diverses maneres de tancar un document. 

Menú fitxer ■■
Has d’anar al menú Fitxer i seleccionar l’opció Tanca. 

Barra de títol  ■■
Una altra manera, consisteix en fer clic al botó en forma de creu que apa-
reix a la barra de menú, a la dreta.
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En qualsevol cas, si hem fet algun canvi, i no ho l’hem guardat en un fitxer 
informàtic, abans de tancar el document, el programa ens demanarà si volem 
desar els canvis efectuats. 

En aquest cas, li direm que no ens desi els documents fent clic al botó No. 

Tancar document 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Tancar el programa 
El fet de poder obrir i tancar documents sense necessitat d’obrir i tancar el pro-
grama ens permet crear i /o modificar diferents documents durant una sessió 
de treball amb el Word. Així, podem treballar amb diversos documents succes-
sivament o, fins i tot, simultàniament. Tanmateix, en acabar la nostra sessió 
de treball, a més de tancar els diferents documents amb els quals hem estat 
treballant, també haurem de tancar el programa correctament. 

Hi ha dues maneres de fer-ho: 

Menú fitxer  ■■
Una altra possibilitat per a tancar el Word consisteix a anar al menú Fitxer 
i seleccionar l’opció Surt. 
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Barra de títol■■
Una manera força ràpida de tancar el Word consisteix a fer clic damunt 
del botó corresponent de la barra de títol. 

Quan tanquem el Word, se’ns tancaran també tots els documents 
que tinguem oberts i, per tant, si hi ha algun en el qual hem in-
troduït modificacions, però no les hem desades, ens demanarà si 
volem desar-les abans de tancar el programa. 

Surt 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

 Activitats
1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos. 

V F
Per a obrir el Word, podem seleccionar-lo en la llista de programes del 
botó Inicia.

Les barres d'eines sempre estan visibles i no es poden amagar. 

Quan introduïm text en un document, aquell apareixerà sempre al 
principi de la pàgina que estem veient per pantalla.

Les fletxes que apareixen a la part inferior del desplegable d'un menú 
del Word permeten visualitzar totes les opcions del menú.

No es pot tancar un document sense tancar el programa.

Si introduïm modificacions en un fitxer i el volem tancar sense desar 
els canvis, el Word ens demanarà si volem desar-los.

En seleccionar l'opció Surt del menú Fitxer, tanquem el document, però 
no el programa.
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2. Selecciona la paraula correcta que ha d’anar a cada espai en blanc: 

El   és un processador de textos que ens permet elaborar, modi-

ficar i gestionar   . Per a obrir el programa, podem fer-

ho mitjançant la   que trobarem en l’escriptori de Windows, o 

bé seleccionant-lo en una llista de programes a la qual s’accedeix des del botó  

 .

(opcions: Document de text, Inicio, Word, Drecera).

3. Omple l’espai en blanc amb l’opció correcta: 

La barra que conté el nom del programa i del document que tenim obert, i els bo-
tons de control de l’aplicació, s’anomena  

La barra que conté els menús de l’aplicació, de manera que hi podem accedir 
fent-hi clic a sobre, s’anomena  

La barra que ens informa de les accions que està executant el programa i de di-
versos paràmetres del document, s’anomena  

La barra que ens permet accedir d’una manera ràpida a les accions més habituals 
que s’efectuen amb el Word, s’anomena  

(opcions: Barra de tasques, Barra de títol, Barra d’eines, Barra de menús).

4. Ordena les accions que cal seguir per a visualitzar una determinada barra 
d’eines: 

  Fer clic amb el ratolí a la barra d’eines que volem obrir.

  Seleccionar l’opció Barres d’eines.

  Desplegar el contingut del menú Visualització. 

5. Ordena les accions que cal seguir per a tancar un document: 

  Indicar a l’ordinador si volem desar els possibles canvis efectuats. 

  Selecciona l’opció Tanca. 

  Desplegar el contingut del menú Fitxer. 
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Tractament de text 

el TeXT 

Un cop ens hem familiaritzat amb l’entorn de treball del Word, és hora de 
començar a treballar amb aquest, i per tant ja podem introduir text. 

A diferència del que passava amb les màquines d’escriure, en un ordinador 
no tenim per què anar introduint el text en el mateix ordre que quedarà en 
el document final. Així, mitjançant els processadors de text, en cas que ens 
convingui, podem tornar enrere per inserir nous fragments de text, modificar 
paraules, efectuar correccions, etc. És per això que necessitarem “navegar” 
pel text a fi de poder anar treballant en diferents punts del document. 

Per a això tractarem els subtemas següents: 

Introduir text en un document. ■■
Navegar pel text introduït. ■■
Modificar el text introduït. ■■
Seleccionar un fragment de text. ■■
Aplicar les funcions talla, copia i enganxa. ■■
Desfer i Refer escriptura. ■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
saber si has assimilat els conceptes que s’hi ha treballat. 

Introduir text en un document  
Tot i que hi ha més d’una manera d’introduir text en un document de Word, 
la més senzilla és mitjançant el teclat, tal com ho faríem amb una màquina 
d’escriure. En fer-ho, cal tenir en compte una sèrie de coses. 

Quan vam començar a introduir text en un document en blanc, a la part su-
perior esquerra de l’àrea blanca que representa el full on escrivim, hi ha una 
petita ratlla horitzontal que parpelleja i que indica el punt d’inserció del text. 
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A mesura que anem escrivint el text, el punt d’inserció es desplaça cap a la 
dreta. 

Un altre aspecte que hem de tenir present és que, quan arribem al marge 
lateral dret, el mateix programa s’encarrega de saltar a la línia següent. Per 
tant, no cal fer-ho manualment, tal com passa amb les màquines d’escriure. 
Només cal fer un salt de línia quan volguem començar un paràgraf nou, 
o quan volguem continuar escrivint més avall del lloc on es trobi el punt 
d’inserció. 

! Per canviar de línia, cal prémer la tecla Intro. 

Tampoc cal preocupar-se quan arribem al final de la pàgina, ja que, quan el 
text hagi de canviar de pàgina, el programa s’encarregarà de fer-ho automàti-
cament. 

Canvi de línia 

ex.

Navegar pel text introduït
Un cop hem introduït text en un document nou, o bé obrim un document que 
ja conté text, ens pot convenir modificar-lo, ja sigui per a inserir-hi text nou, 
per a esborrar-lo o per a substituir part del text per un altre. 

En aquest cas, ens són molt útils les tecles de navegació del teclat. Mitjançant 
aquestes tecles podem desplaçar el punt d’inserció: 

Fletxa amunt  ■■
Desplaça el punt d’inserció una línia cap amunt. En arribar a la part supe-
rior d’una pàgina, salta a l’última línia de la pàgina anterior, i així succes-
sivament fins a arribar a la primera pàgina.
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Fletxa avall  ■■
Desplaça el punt d’inserció una línia cap avall. En arribar a l’última línia 
d’una pàgina, salta a la primera línia de la pàgina següent, i així succes-
sivament fins a arribar al final del document. 
Fletxa dreta ■■
Desplaça el punt d’inserció un caràcter cap a la dreta. Quan arriba al final 
d’una línia, el punt d’inserció salta al principi de la línia següent, i així suc-
cessivament fins a arribar al final del document.  
Fletxa esquerra ■■
Desplaça el punt d’inserció un caràcter cap a l’esquerra. Quan arriba al 
principi d’una línia, salta a la part final de la línia anterior, i així successi-
vament fins a arribar al principi del document. 
Ctrl + fletxa dreta o Ctrl + fletxa esquerra ■■
Si premem la fletxa dreta mentre tenim premuda la tecla Ctrl, el punt 
d’inserció del text es desplaça una paraula a la dreta. Si ho fem amb 
la fletxa esquerra, el punt d’inserció del text es desplaça una paraula a 
l’esquerra. 
Ctrl + fletxa amunt o Ctrl + fletxa avall ■■
Amb aquesta combinació de tecles podem desplaçar el punt d’inserció de 
text un paràgraf cap amunt o un paràgraf cap avall, respectivament.

Una manera més ràpida de situar el punt d’inserció en qualsevol part del text 
d’un document és situar el cursor del ratolí en el punt on volem situar el punt 
d’inserció i fer-hi clic amb el botó esquerre. 

Cal tenir en compte que no podem situar el cursor en un punt del 
full en blanc on encara no haguem introduït text. 

Així, si volem escriure una mica més avall del final del text, no 
ens servirà de res fer-hi clic amb el ratolí. Prèviament, hi haurem 
d’introduir salts de línia amb la tecla Intro fins a arribar al punt 
desitjat. 

Una altra manera de desplaçar-nos amb el teclat és amb les tecles Inicio, 
RePàg, AvPàg  i Fin. 

Inicio ■■
Aquesta tecla porta el punt d’inserció al principi de la línia en què es troba. 
Si premem la tecla Inicia mentre mantenim premuda la tecla Ctrl (ctrl. + 
Inicio), el punt d’inserció del text se situa al principi del document. 
RePàg■■
Aquesta tecla ens permet veure la continuació del document que no po-
dem veure per pantalla per la part superior. Si premem Ctrl + RePàg, 
veurem l’inici de la pàgina anterior. 
AvPàg■■
Aquesta tecla ens permet veure la continuació del document que no 
podem veure per pantalla per la part inferior. Si premem Ctrl + AvPàg, 
veurem l’inici de la pàgina següent. 
Fin■■
Amb aquesta tecla portem el punt d’inserció al final de la línia en què es 
troba. Si premem Fin mentre mantenim premuda la tecla Control (Ctrl + 
Fin), el punt d’inserció del text se situa al final del document. 
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Finalment, també ens podem desplaçar pel document mitjançant la barra de 
desplaçament. Així, només ens hem de situar a la barra de desplaçament 
vertical, fer-hi clic amb el ratolí i, sense deixar de prémer el botó esquerre, 
desplaçar la barra de desplaçament amunt o avall segons ens interessi. En 
aquest cas, malgrat que visualitzem diferents parts del document, el punt 
d’inserció no varia de lloc. 

Els botons que trobem a la barra de desplaçament permeten: 

Pujar o baixar una línia: ■■ mitjançant els botons que tenen una fletxa que 
apunta cap amunt o cap avall. (El punt d’inserció no es desplaça del lloc 
on es trobava.) 
Pujar o baixar una pàgina: ■■ mitjançant els botons que trobem a la part 
inferior de la barra de desplaçament. El punt d’inserció se situa a l’inici de 
la pàgina. 

Modificar el text introduït 
Un cop hem introduït tot el text o part d’aquest en un document de Word, so-
vint ens pot interessar modificar-lo, ja sigui per a corregir faltes d’ortografia, 
per a millorar la redacció, per a introduir coses que ens haguem deixat o per 
a continuar-ne amb la redacció. 

Per a modificar una part del text, hi haurem de situar el punt d’inserció a 
sobre.
 
A partir del punt d’inserció podem: 

Suprimir el text ■■ que es troba a la seva dreta mitjançant la tecla Supr. 
Suprimir el text ■■ que es troba a la seva esquerra mitjançant la tecla Re-
trocés:

Inserir text. ■■ A mesura que escrivim text, aquest s’insereix entre el text 
que havíem escrit amb anterioritat. Per a fer-ho, ens hem d’assegurar 
que l’opció sobreescriure (SOB) apareix desactivada a la Barra 
d’estat. 

Substituir text. ■■ A mesura que escrivim, el text prèviament introduït és 
substituït pel nou text. Per a fer-ho, ens hem d’assegurar que l’opció so-
breescriure de la Barra d’estat està activada. 

Sobreescriure 

Podem passar del mode de 
sobreescriptura al d’inserció i viceversa 

prement la tecla Insert. 
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Introduir un salt de línia ■■ mitjançant la tecla Intro. Tot el text que es trobi 
a la dreta del cursor passarà a la línia següent, empenyent la resta de text 
cap avall. 

Desplaçar-se pel text 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Seleccionar un fragment de text 
Una de les accions més habituals que s’acostumen a fer amb el Word és se-
leccionar un fragment de text. Les parts del document que es poden seleccio-
nar poden ser molt variades: una sola lletra, una paraula, fragments de dues 
paraules consecutives o, fins i tot, el document sencer. 

Quan seleccionem un fragment de text, aquest es mostra amb els colors in-
versos de l’original. 

La imatge següent mostra un text en el qual s’han seleccionat diversos frag-
ments de text. 

Seleccionar un fragment de text ens permet diferents opcions amb aquest, 
com: 

esborrar-lo, ■■
copiar-lo, ■■
desplaçar-lo, ■■
substituir-lo per un altre fragment.■■
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! Per a seleccionar un text, només ens hem de situar a l’esquerra 
del text que volem seleccionar amb el cursor del ratolí. En fer 
clic amb el botó esquerre del ratolí, i sense deixar de prémer-
lo, ens hem de dirigir fins al final del fragment que volem se-
leccionar. En deixar anar el botó del ratolí, el text quedarà se-
leccionat. 

Una vegada haguem seleccionat un fragment de text, cal anar amb molt 
de compte per no prémer cap tecla, ja que el text seleccionat quedaria 
substituït pel caràcter de la tecla premuda. D’altra banda, en el cas que, 
sense adonar-nos-en, fem clic amb el ratolí, el text deixarà d’estar selec-
cionat. 

No obstant això, hi ha d’altres formes més còmodes de seleccionar diferents 
elements. Vegem-ho: 

Si fem ■■ dos clics seguits sobre una paraula amb el botó esquerre del ra-
tolí, aquesta quedarà seleccionada. 

Si fem tres clics seguits sobre qualsevol paraula d’un paràgraf, tot el parà-■■
graf quedarà seleccionat. 

Si ens situem en el marge esquerre del document i hi fem clic, quedarà ■■
seleccionada tota la línia. També podem seleccionar diferents línies si hi 
fem clic i arrosseguem el ratolí amunt o avall. 

Podem seleccionar tot el document mitjançant l’opció Seleccionar tot del ■■
menú Edició o prement Ctrl + E. 
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Selecció 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Aplicar les funcions retalla, copia i enganxa 
Tal com hem dit anteriorment, un cop seleccionat un fragment de text podem 
esborrar-lo, copiar-lo, desplaçar-lo i substituir-lo per un altre fragment. 

Esborrar un fragment seleccionat

Hi ha diverses maneres d’eliminar un fragment de text seleccionat prèvia-
ment:  

Prémer la tecla Suprimir o la tecla Retrocés. ■■
Selecciona Suprimeix i Contingut del menú Edició (Edició | Suprimeix | ■■
Contingut). 
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Copiar un fragment seleccionat 

Per a copiar un fragment de text en una altra part del document, cal seguir 
dos processos. En primer lloc, cal indicar al Word quin fragment de text vo-
lem copiar i, en segon lloc, cal indicar al programa on el volem copiar. És el 
que, habitualment, es denomina Copia i Enganxa. 

Per a copiar un fragment de text, en primer lloc l’hem de seleccionar. Un cop 
seleccionat, el podem copiar de diferents maneres: 

Menú edició■■
Accedeix a l’opció Copia del menú Edició.

Menú de context ■■
Fes clic amb el botó dret sobre el fragment seleccionat i tria l’opció Copia 
del menú de context que hi apareix. 

Teclat ■■
Prem les tecles Ctrl + C. 

Amb qualsevol d’aquestes tres accions, el Word memoritza el fragment selec-
cionat per copiar-lo allà on li indiquem. 

La segona part del procés consisteix a enganxar el text copiat allà on desit-
gem. Per a això, hem de col·locar el punt d’inserció en el lloc on volem inserir 
el text i efectuar una de les tres accions següents: 

Menú edició ■■
Accedeix a l’opció Enganxa del menú Edició.
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Menú de context  ■■
Fes clic amb el botó dret del ratolí en el lloc on volem inserir el text i selec-
ciona l’opció enganxa en el menú de context que apareix. 

Teclat ■■
Premem les tecles Ctrl + V.

Desplaçar un fragment seleccionat 

! L’acció de desplaçar un fragment és similar a la de copiar-lo, 
amb la diferència que el fragment desplaçat desapareix de la 
seva ubicació original. 

Novament, aquesta acció requereix dos passos. El primer consisteix a reta-
llar el fragment de text seleccionat, amb la qual cosa desapareixerà d’aquesta 
ubicació, i el segon, a enganxar-lo a la nova ubicació. 

Per a retallar un fragment de text, un cop seleccionat, podem dur a terme 
qualsevol de les tres accions següents: 
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Menú edició ■■

Menú de context ■■

Teclado■■
Prem les tecles Ctrl + X.

Per a enganxar el text a la seva nova ubicació, hem de seguir els mateixos 
passos que hem explicat en l’apartat “Copiar un fragment seleccionat”. 

Una altra manera de desplaçar un fragment de text consisteix a:

Seleccionar el fragment que volem desplaçar. ■■
Fer clic amb el botó esquerre del ratolí. ■■
Mantenir el botó dret del ratolí premut i desplaçar el cursor fins al punt ■■
desitjat. 

Substituir un fragment seleccionat 

Per a substituir un text seleccionat, només cal escriure el text nou. Per a això, 
quan hem seleccionat un fragment de text, cal anar amb molt de compte a no 
prémer una tecla per error, ja que el caràcter de la tecla premuda substituirà 
tots els elements del document seleccionats. 
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Desfer i Refer escriptura
Sovint pot passar que, per error, efectuem alguna opció no desitjada, com 
esborrar una part del text que teníem seleccionada. Afortunadament, per 
no haver de tornar a copiar tot el text eliminat, el Word ofereix un parell 
d’eines molt útils en aquests casos, com són les opcions Desfer i Refer 
escriptura. 

L’eina Desfés permet desfer les últimes accions que hem efectuat 
amb el Word, com, per exemple, eliminar un fragment de text per 
error. 

L’eina Refés escriptura permet refer les accions que hem desfet 
amb l’eina Desfer. 

Hi ha diverses maneres d’accedir a les eines Desfer i Refer escriptura. 

Mitjançant el ■■ menú edició. 

Mitjançant les eines ■■ Desfés i Refés de la barra d’eines Estàndard. 

Amb la combinació de tecles ■■ Ctrl + Z i Ctrl + Y, respectivament. .

Retallar, copiar i enganxar 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material
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 Activitats
1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos. 

V F

Mitjançant el teclat, podem situar el cursor a qualsevol lloc del 
document, encara que no hi hagi text.

Quan estem introduint text amb el teclat i arribem al marge esquerre, 
hem de teclejar la tecla Intro per canviar de línia.

Quan estem introduint text amb el teclat i arribem al final d'una 
pàgina, el programa crea automàticament una nova pàgina per poder 
continuar introduint text.

Quan hem introduït text en un document de Word, ja no el podem 
modificar.

Les tecles de navegació ens permeten desplaçar el punt d'inserció pel 
text que conté un document de Word.

Els botons de la barra de desplaçament ens permeten veure diferents 
parts del document, però no desplaçar el punt d'inserció.

Els botons que trobem a la part inferior de la barra de desplaçament 
permeten veure diferents parts del document, però no desplaçar el 
punt d'inserció.

Quan tenim activada l'opció sobreescriure i introduïm text amb el 
teclat, aquest substitueix el text que es troba a la dreta del punt 
d'inserció. 

Si no tenim activada l'opció sobreescriure i introduïm text, aquest 
s'inserirà en el text, desplaçant el text que hi ha a la dreta del cursor 
més cap a la dreta.

Si teclegem una tecla quan tenim un fragment del text seleccionat, 
aquest fragment serà substituït pel caràcter de la tecla que hem 
premut.

Amb les opcions Copia i Enganxa podem indicar al Word quina part 
del document volem copiar i fer-ne una còpia en un altre punt del 
document. 

Amb les opcions Retalla i Enganxa, podem copiar un fragment de text, 
de manera que aquest romangui en el lloc original i es creï una còpia 
en un altre lloc del document.

En el cas que ens haguem equivocat en fer una acció amb el Word, 
podem tornar enrere amb l'eina Desfer. 

2. Omple l’espai en blanc amb l’opció correcta:

El lloc del document on apareixerà el text quan comencem a escriure i que està in-

dicat per una petita ratlla vertical intermitent, s’anomena    . 

Podem desplaçar el punt d’inserció per un text mitjançant el teclat, concretament 

amb les   . Per a eliminar el text que es troba a la dreta del 

punt d’inserció, utilitzem la tecla    i, per a eliminar el que està a la 

seva esquerra, utilitzem la tecla  .

(opcions: Tecles de navegació, Punt d’inserció, Suprimir, Retrocés).
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3. Cadascuna de les accions següents permet seleccionar un fragment de 
text. Indica l’opció correcta: 

Fer dos clics sobre una paraula.  

Fer tres clics sobre una paraula. 

Fer clic al marge esquerre del document. 

Prémer les combinacions de tecles Ctrl + E. 

(opcions: Selecciona tota la línia, Selecciona tot el fragment, Selecciona tot 
el text del document, Selecciona una paraula).

4. Selecciona l’opció correcta per a cada enunciat.  

La combinació de tecles que permet seleccionar tot el contingut 
d'un document és...

La combinació de tecles que permet copiar un fragment de text 
seleccionat és...

La combinació de tecles que permet enganxar un fragment de text 
que haguem copiat o retallat és...

La combinació de tecles que permet retallar un fragment de text 
seleccionat és...

La combinació de tecles que permet desfer la darrera acció 
efectuada és...

La combinació de tecles que permet refer l'última acció desfeta és...

(opcions: Ctrl + Y, Ctrl + X, Ctrl + C, Ctrl + E, Ctrl + V, Ctrl + Z).

5. Ordena les accions següents que cal seguir per desplaçar un fragment 
de text. 

  Desplegar el contingut del menú Edició.

  Seleccionar l’opció Enganxa. 

  Seleccionar l’opció Copia. 

  Situar el punt d’inserció en el lloc on volem situar el text. 

  Desplegar el contingut del menú Edició. 

  Seleccionar el fragment de text que volem copiar.

6. Ordena les accions següents que cal seguir per a copiar un fragment de 
text.  

  Situar el punt d’inserció en el lloc on volem situar el text.

  Seleccionar el fragment de text que volem copiar.

  Prémer la combinació de tecles Ctrl + V.

  Prémer la combinació de tecles Ctrl + X.
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Tractament de text 

elS dOCumenTS

Un dels grans avantatges dels processadors de text, com, per exemple el 
Word, rau en el fet de poder modificar el text un cop l’hem introduït, com ja 
hem vist en el tema anterior. 

Una altra opció molt interessant que ofereixen aquests tipus de programes 
informàtics és el fet de poder convertir els documents creats en fitxers in-
formàtics, de manera que puguin ser recuperats en qualsevol ordinador que 
disposi d’un programa adequat per tal de continuar treballant. 

En alguns casos, per exemple, si volem escriure una carta per enviar-la per 
correu, pot ser que no ens interessi conservar el document, però si, per exem-
ple, volem crear un document de text que reculli les adreces i els telèfons dels 
nostres amics i coneguts, és molt possible que, a més d’imprimir el document, 
ens interessi desar-lo de manera que el puguem recuperar més endavant en 
el cas que l’haguem d’actualitzar. 

Per això tractarem els subtemes següents: 

Crear un document nou i desar-lo. ■■
Desar un document modificat amb el mateix nom. ■■
Desar un document amb un altre nom i en una altra ubicació. ■■
Obrir un document. ■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
saber si has assimilat els conceptes que s’hi ha treballat. 

Crear un document nou i desar-lo 
Tant si estem treballant amb un document i en volem crear un altre com si hem 
tancat tots els documents, però continuem amb el programa obert, el procés per 
a crear un nou document és el mateix. Per a això, hem de seleccionar l’opció 
Crea en el menú Fitxer (Fitxer | Crea). 

A continuació, cal seleccionar l’opció Document en blanc en el Panell de tas-
ques. Amb això, ja tenim un nou document en blanc. 
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Una de les primeres coses que podem fer amb un document és desar-lo. 
Per a això, haurem d’assignar-li un nom que l’identifiqui, de manera que, 
un cop tancat, quan hi volguem continuar treballant, puguem recuperar-lo 
ràpidament. Durant el procés de desar-lo, el programa converteix el docu-
ment en un fitxer informàtic que conté tota la informació relacionada amb 
el document. Vegem com fer-ho. 

Abans que res hem de seleccionar l’opció Desa del menú Fitxer (Fitxer 
| Desa).

Menú fitxer 

ex.

Podem portar a terme la mateixa opció fent clic a la icona corresponent de la 
barra d’eines Estàndard. 

També pots utilitzar la combinació de tecles Ctrl + G. 

En el quadre de diàleg que hi apareix, hem d’indicar el nom que volem as-
signar al document, en el nostre cas Curriculum vitae, i assegurar-nos de la 
carpeta on estem guardant el document. 
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Per a assignar-li un nom, hem de teclejar a la casella Nom del fitxer. En el 
cas que no ho fem, el programa assigna com a nom del fitxer la primera frase 
del document sempre que haguem introduït text abans de desar-lo. En aca-
bar, fem clic al botó Desa. 

Si no li indiquem el contrari, el Word desa tots els documents nous a la car-
peta Els meus documents, tot i que, com veurem més endavant, podem 
indicar-li que guardi un determinat document en qualsevol altra carpeta. 

Un cop haguem guardat un document, el nom amb què ho hem denominat 
apareix a la Barra de títol.  

Barra de títol 

ex.
La  barra de títol mostra el nom del document una vegada l’hem desat.

Desar un document modificat amb 
el mateix nom 
És important saber que el quadre de diàleg Desa només apareix la primera 
vegada que volem desar un document. Per tant, a mesura que anem modifi-
cant el document, cada vegada que el guardem, el programa el desarà sense 
demanar res més.  

! Cal anar amb compte, ja que en aquest procés s’elimina la 
informació del document anterior i és substituïda per la del do-
cument nou. En el cas que vulguem modificar un document 
sense perdre l’original, haurem de desar el document nou ge-
nerat en un nou fitxer. Per a això, podem desar el fitxer en 
una altra carpeta i/o amb un altre nom mitjançant el quadre de 
diàleg Anomena i desa. 

Crear i desar 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material
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Desar un document amb un altre nom i 
una altra ubicació 
Sovint ens trobarem que volem desar un document modificat, sense eliminar-
ne l’original. És a dir, volem tenir diferents versions d’un mateix document. Si 
utilitzem l’opció Desa, això no passarà, ja que la nova versió del document 
substituirà l’anterior que, per tant, es perdrà. 

@ctitud digit@l

Còpies de seguretat

Les còpies de seguretat ens garanteixen que les nostres infor-
macions i dades resten a la nostra disposició encara que les 
màquines o programes pateixen qualsevol fallada que us blo-
quegin o inutilitzen. És fonamental, doncs, fer còpies de segu-
retat de tots aquells fitxers i documents que vulguem mantenir 
sans i estalvis de eventual incidències.

Perquè una còpia de seguretat sigui realment útil:

•  Convé fer-la amb un nom de fitxer diferent del que té el document original i 
en una altre ubicació.

•  Convé també traslladar-la  a un disc dur diferent del document inicial, a una 
xarxa o un dispositiu de memòria (DVD, memòria flaix, etc.).

Per a poder fer el que desitgem, haurem d’obrir el quadre de diàleg Anomena 
i desa. 

Podem accedir al quadre de diàleg mitjançant l’opció Anomena i desa del 
menú Fitxer (Fitxer | Anomena i desa). 

Ara ja podem indicar al programa on i amb quin nom volem desar un nou 
fitxer. Cal tenir en compte que, amb aquesta acció, generarem dos fitxers 
diferents. Per tant, quan volguem continuar treballant amb alguns d’aquests 
posteriorment, haurem d’estar segurs de amb quin estem treballant, a fi 
d’evitar confusions. 
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Per a desar un document en una altra carpeta, podem fer-ho de diferents 
maneres. A la part esquerra del quadre de diàleg, apareixen una sèrie de 
carpetes a les quals podem accedir directament. 

Podem accedir al contingut de les diferents carpetes que apareixen a la part 
central del quadre de diàleg mitjançant el botó Obre, sempre que, prèviament, 
les haguem seleccionat fent-hi clic a sobre amb el ratolí. 

A més, podem accedir a l’arbre de directoris del nostre ordinador mitjançant 
el desplegable de la casella Desa-ho a. 

Desa-ho a 

ex.

! És molt important tenir en compte que el fitxer es desarà a 
la carpeta que apareix a la casella Desa-ho a: 

ex.  Quadre de diàleg 
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Quan hàguem seleccionat la carpeta on volem desar el fitxer i haguem assig-
nat un nom al document, ja podem desar-lo fent clic al botó Desa. 

En el cas que intentem desar un document en una carpeta que contingui un 
altre document amb el mateix nom, el Word ens avisarà per tal que no elimi-
nem un arxiu de manera errònia.

Avís 

ex.

Anomena i desa 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Obrir un document 
Una altra acció que, sovint, efectuem mitjançant el Word és obrir fitxers de 
text que tinguem guardats al nostre ordinador. En aquest cas, el que fem és 
obrir documents que, prèviament, han estat creats per nosaltres o per altres 
persones. D’aquesta manera, podem accedir al contingut d’aquests docu-
ments. Hi ha diverses maneres d’accedir a un document que tinguem desat 
a l’ordinador. 

Quadre de diàleg Obre  ■■
Des del menú Fitxer, podem accedir al quadre de diàleg Obre (Fitxer | 
Obre) fent clic a la icona Obre de la barra d’eines Estàndard o bé amb la 
combinació de tecles Ctrl + A.
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Opció Abrir

Mitjançant el quadre de diàleg Obre podem navegar per l’arbre de directoris 
del nostre ordinador, fins a arribar a la carpeta on està emmagatzemat el do-
cument que volem obrir. 

Un cop l’haguem localitzat, simplement l’hem de seleccionar fent-hi clic a so-
bre amb el ratolí. 

Selecció de l’arxiu

Podem variar la forma de veure els fitxers mitjançant l’opció Pre-
sentació en miniatura. 

Diferents opcions de visualització dels arxius
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Obre 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Documents recents  ■■
En el menú Fitxer, en desplegar-lo, trobem una relació dels darrers do-
cuments de Word utilitzats. Per a obrir-ne algun, només cal fer-hi clic a 
sobre. 

Desplegable amb els darrers arxius utilitzats 

Carpetes de Windows  ■■
En aquest cas, només cal accedir a la carpeta on està desat el document 
i fer-hi doble clic a sobre amb el botó esquerre del ratolí. Amb això, el 
sistema operatiu s’encarrega d’obrir el Word i carregar el document se-
leccionat. 

Obrir el document en l’Explorador de Windows
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 Activitats 
1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos.

V F
Quan estem treballant amb el Word i tenim un document obert, no 
podem crear-ne un altre de nou, ja que el Word no permet tenir dos 
documents oberts a la vegada.

Quan desem un document per primera vegada, cal indicar a 
l'ordinador, mitjançant el quadre de diàleg Anomena i desa, on el 
volem desar i amb quin nom. 

En el cas que no indiquem ni el nom ni el lloc, el programa el desarà a 
la carpeta Els meus documents i, com a nom, li assignarà la primera 
frase del text introduït.

Si introduïm modificacions en un document de text, per a no perdre el 
document original, hem de desar el document nou en un lloc diferent 
i/o amb un nom nou.

La combinació de tecles Ctrl + A desa els canvis introduïts en un 
document. 

Mitjançant el menú Fitxer podem accedir als últims documents 
utilitzats pel Word.

2. Omple l’espai en blanc amb l’opció correcta:

Els fitxers informàtics, en els ordinadors, s’emmagatzemen en   . Per 

a desar un fitxer, hem d’obrir el quadre de diàleg   . En 

aquesta opció trobem la casella  , que mostra la carpeta on 

s’emmagatzema el fitxer. Fent clic en aquesta casella, podem accedir a una llista 

de totes les carpetes del nostre ordinador, ordenades jeràrquicament. Aquesta 

llista s’anomena   .

(opcions: Anomena i desa, Carpetes, Arbre de directoris, Desa-ho a).

3. Selecciona l’opció correcta. 

Quan desem un document en el qual hem modificat una part del text:  

   Es crea un fitxer nou amb un nom diferent a la mateixa carpeta, per a no 
perdre el document original.

   Es crea un fitxer nou amb el mateix nom, però en una altra carpeta, per a  no 
perdre el document original. 

   Les dades introduïdes es perden, de manera que només es conserva el do-
cument original.

  Es desen els canvis, de manera que el document original es perd.
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4. Selecciona l’opció correcta.

Si volem obrir un document de text guardat en un fitxer informàtic: 

  Només ho podem fer des del quadre de diàleg Obre del Word. 

  Només ho podem fer des de la llista de documents recents del menú Fitxer. 

   Només ho podem fer accedint a la carpeta del Windows en la qual està 
desat. 

   Ho podem fer tant des del Word, mitjançant el quadre de diàleg Obre o els 
documents recents, com des del Windows buscant el fitxer a la carpeta on 
està desat. 

5. Ordena les accions següents que cal seguir per a desar un document de 
text en un fitxer informàtic.

  Indicar al programa el nom del fitxer i la carpeta on volem desar-lo. 

  Desplegar el contingut del menú Fitxer.

  Fer clic al botó Desa del quadre de diàleg Anomena i desa. 

  Obrir el quadre de diàleg Anomena i desa. 

6. Ordena les accions següents que cal seguir per a obrir un document de text 
guardat en un fitxer informàtic.

  Fer clic al botó Obre del quadre de diàleg Obre.

  Obrir el quadre de diàleg Obre.

   Accedir a la carpeta on està desat el document des del quadre de diàleg 
Obre.

  Seleccionar el fitxer que volem obrir fent-hi clic a sobre amb el ratolí. 

  Desplegar el contingut del menú Fitxer. 
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Tractament de text 

FOrmaT de TeXT   

Una de les opcions més utilitzades a l’hora de compondre un text, ja sigui 
per a visualitzar a la pantalla d’un ordinador o per a imprimir-lo, és canviar-ne 
l’aspecte. La mida i el color de les lletres, l’orientació de la pàgina, la mida 
dels marges i la separació entre línies són alguns dels paràmetres del docu-
ment que podem modificar. 

Amb això, podem aconseguir un document més agradable i fàcil de llegir i, a 
més, donar èmfasi a aquells aspectes del seu contingut que volem destacar. 

Per a això, tractarem els subtemes següents: 

Format del tipus de lletra. ■■
Estil del tipus de lletra. ■■
Mida. ■■
Color. ■■
Estil de subratllat. ■■
Efectes de text.■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
saber si has assimilat els conceptes que s’hi ha treballat. 

Format del tipus de lletra 
Per a començar, veurem com podem modificar l’aspecte dels caràcters.

S’entén per caràcter qualsevol lletra, nombre i símbol que podem 
inserir en el text.

Entre els elements dels caràcters que podem modificar, trobem el tipus de 
lletra, la mida i el color. 

Per a modificar l’aspecte del text, prèviament hem de seleccionar el fragment 
al qual volem aplicar els canvis de format. 

Després, hem d’accedir a l’opció Tipus de lletra del menú Format (Format 
| Tipus de lletra). 
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Menú Format 

ex.

D’aquesta manera, accedirem al quadre de diàleg Tipus de lletra.  

Tipus de lletra 

ex.

Si no indiquem el contrari, el tipus de lletra establert en crear un document és 
Times New Roman. 

Podem canviar un tipus de lletra per un altre fent clic al seu nom en el requa-
dre on apareix la llista de tipus de lletra disponibles.  
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A la part inferior del quadre de diàleg, en l’apartat Visualització prèvia, po-
dem veure l’aspecte del tipus de lletra seleccionat. 

Vista prèvia

Una vegada seleccionat el tipus de lletra desitjat, podem fer clic a D’acord i 
veure l’aspecte del text.

Aspecte d’un fragment de text amb la font French Script MT

També podem canviar l’estil del text, directament, des de la barra d’eines 
Format.

Barra d’eines Format 

ex.

 Tipus de lletra més 
utilitzats 

Aquests són alguns dels tipus de 
lletra més utilitzats:
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Estil del tipus de lletra 
A més del tipus de lletra, hi ha altres aspectes dels caràcters que podem mo-
dificar a partir del quadre de diàleg Tipus de lletra com, per exemple, l’estil 
del tipus de lletra. Per a fer-ho, hem de seleccionar l’estil desitjat a la llista 
corresponent. 

Quadre de diàleg

També podem accedir als diferents estils del tipus de lletra a partir de la barra 
d’eines Format. 

Barra d’eines Format

Mida
També podem canviar la mida dels caràcters del document mitjançant la ca-
sella Mida del quadre de diàleg Tipus de lletra / Mida. Per a dur-ho a ter-
me, només hem de seleccionar la mida del tipus de lletra desitjat en la llista 
corresponent.

També podem canviar la mida del tipus de lletra a partir de la barra d’eines 
Format. 

Color 
Per a canviar el color de la lletra mitjançant el quadre de diàleg Tipus de 
lletra, cal triar el color desitjat en el desplegable que apareix en l’apartat 
corresponent.  

Estils

Quadre de diàleg Tipus de lletra / Mida
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També podem canviar el color del tipus de lletra mitjançant la icona Color de 
la lletra de la barra d’eines Format. 

Estil de subratllat 
Una de les opcions que ens ofereix el Word és subratllar part del text dels 
nostres documents. A més, ho podem fer amb diferents estils de subratllat. 
Podem triar aquests estils en el desplegable que apareix a l’apartat correspo-
nent en el quadre de diàleg Tipus de lletra. 

També podem escollir el color del subratllat.
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Tipus de lletra 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Efectes del text 
En l’apartat Efectes del quadre de diàleg Tipus de lletra, trobem un con-
junt d’efectes que podem aplicar al text del nostre document. Per a això, 
hem d’activar la casella corresponent en el quadre de diàleg Tipus de 
lletra.  

Mostra efectes 

Podem veure l’efecte que produirà en el text qualsevol canvi que efectuem, en 
el quadre de diàleg Tipus de lletra, en l’apartat Visualització prèvia d’aquest 
quadre de diàleg. 

Una altra opció que ens proporciona el Word, la trobem en la pestanya 
Efectes del text. Aquests efectes estan especialment pensats per a un text 
destinat a ser reproduït en una pantalla, ja que els efectes del text conte-
nen moviment. La imatge següent mostra els efectes del text que ofereix 
el Word. 
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Per a accedir als efectes del text, hem d’obrir el quadre de diàleg Tipus de 
lletra i accedir a la pestanya Efectes del text. 

Un cop haguem seleccionat l’efecte desitjat en l’apartat Animacions, aquest 
s’aplicarà al text que prèviament haguem seleccionat. 

Efectes del text 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material
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 Activitats 
1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos.

V F
El tipus de lletra, el color i la mida no es poden canviar des de cap barra 
d'eines.

Per a canviar el tipus de lletra d'un fragment de text, aquest ha d'estar 
prèviament seleccionat.

Per a canviar el tips de lletra d'un text seleccionat, només cal fer clic sobre 
el tipus de lletra en el desplegable del quadre de diàleg Tipus de lletra.

L'estil del tipus de lletra permet posar una part del text en cursiva, 
negreta o subratllat.

Quan volem subratllar un determinat fragment de text, ho podem fer amb 
diferents estils de subratllats.

Els efectes de text no poden incloure moviment.

2. Selecciona l’opció correcta. 

En un processador de text, els caràcters: 

   Inclouen les lletres i els nombres, però no la resta de símbols.

   Poden presentar diferents formats de text, com el ratllat, el doble ratllat, dife-
rents tipus de subratllats, etc.

   No poden ser modificats, quant al seu estil, una vegada han estat introduïts 
en el document de text.

  Si estan en negreta o cursiva, no poden presentar altres tipus d’efectes de text.

3. Selecciona l’opció correcta. 

Quan vulguem modificar el tipus de lletra, la mida i el color d’un fragment de text, 
un cop ja estigui introduït: 

  No cal que el seleccionem prèviament.

   Podem fer-ho tant des de la barra d’eines Format, com des del menú For-
mat.

  Només podem fer-ho des del menú Format.

   El tipus de lletra i la mida es poden modificar des de la barra d’eines Format, 
però el color no.

4. Ordena les accions següents que cal seguir per a aplicar efectes amb mo-
viment a una part del text. 

  Accedir a la fitxa Efectes del text.

  Accedir al quadre de diàleg Tipus de lletra.

  Desplegar el contingut del menú Format.

  Fer clic al botó D’acord.

  Seleccionar el tipus d’efecte del text que volem aplicar.

  Seleccionar el text al qual volem aplicar l’efecte.
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Tractament de text 

FOrmaT de ParagraFS 

Fins ara hem vist com podem modificar l’aspecte d’un o més caràcters variant 
el tipus de lletra, la mida, el color, l’estil de text, etc. 

En fer-ho, estem tractant els caràcters individualment, encara que en tinguem 
seleccionats més d’un. Tanmateix, en redactar un text, els diferents caràcters 
es disposen formant estructures superiors: frases, paràgrafs, pàgines, etc. 

En alguns d’aquests elements, com és el cas dels paràgrafs o de les pàgines, 
els caràcters que els formen poden ser tractats de manera conjunta, de forma 
que podem variar alguns aspectes del seu format. Així, en un paràgraf, po-
dem canviar el color del tipus de lletra, posar una vora, variar la seva posició 
respecte als marges del document, etc. 

Per a això, tractarem els subtemes següents: 

El quadre de diàleg Paràgraf. ■■
Alineació. ■■
Sagnat. ■■
L’interlineat i l’espaiat. ■■
Vores i ombrejats ■■
Numeració i pics. ■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
saber si has assimilat els conceptes que s’hi ha treballat. 

El quadre de diàleg Paràgraf 

! Un paràgraf de text està format per una o més frases i està 
separat de la resta de paràgrafs, com a mínim, per un salt de 
línia. És a dir, quan introduïm text en un document de Word, 
per a separar els diferents paràgrafs, hem de prémer, una o 
més vegades, la tecla Intro. 

La imatge següent ens mostra un fragment de text que inclou un títol i un 
parell de paràgrafs.
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Els caràcters que formen part d’un paràgraf poden tenir el format que desitgem, 
quant a tipus de lletra, mida, color, estil, etc. Tanmateix, el Word també permet 
tractar tots els caràcters que formen un paràgraf com una unitat, de manera 
que podem aplicar un determinat format a tot el paràgraf. Aquest format es pot 
modificar segons les nostres necessitats. Vegem-ho: 

Per a modificar el format del paràgraf, hem d’accedir al quadre de control 
Paràgraf. 

Control Paràgraf 

ex.

Per a accedir a aquest quadre de diàleg, hem de seleccionar l’opció Paràgraf 
del menú Format (Format | Paràgraf). 

Entre els diferents elements d’un paràgraf que podem modificar, trobem 
l’alineació del paràgraf, els sagnats, l’espaiat i l’interlineat. 

Abans d’aplicar els canvis efectuats al paràgraf, podem veure’n l’aspecte en 
l’apartat Visualització prèvia, que es troba situat a la part inferior del quadre 
de diàleg Paràgraf. 

Visualització prèvia 

ex.
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Vegem què són i com es poden modificar els diferents elements que apa-
reixen en el quadre de diàleg Paràgraf. 

Alineació
L’alineació d’un paràgraf ens indica la situació de les seves línies respecte als 
marges del document. En podem trobar quatre tipus: 

Alineació a l’esquerra  ■■
Les línies que formen el paràgraf comencen totes a partir del marge es-
querre del document, mentre que el final de la línia pot arribar o no fins al 
marge dret.

Alineació a la dreta ■■
Les diferents línies que formen el paràgraf estan enganxades al marge 
dret del document, mentre que la part inicial de cada línia pot arribar o no 
fins al marge esquerre. 

Centrada  ■■
Les diferents línies que formen el paràgraf ocupen tota l’amplada del do-
cument, des del marge esquerre fins al marge dret.
 

Justificada ■■
Les diferents línies que formen el paràgraf ocupen tota l’amplada del do-
cument, des del marge esquerre fins al marge dret. 
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Per a variar l’alineació d’un paràgraf, hem d’accedir al quadre de diàleg 
Paràgraf i seleccionar l’opció que més ens convingui en el desplegable 
de la casella Alineació. Per a això, no cal tenir seleccionat tot el paràgraf, 
únicament cal que el punt d’inserció estigui situat en el paràgraf que volem 
alinear. 

En el cas que vulguem modificar l’alineació de més d’un paràgraf o, fins i tot, 
de tots els paràgrafs del text, els hem d’haver seleccionat prèviament. 

Podem alinear un paràgraf d’una manera més còmoda i senzilla amb la barra 
d’eines Format, fent clic en l’opció pertinent. 

Barra d’eines Format

Sagnat 

El sagnat és la distància que hi ha entre el paràgraf i el marge del 
document. 

Així, podem controlar:

el sagnat esquerre, ■■ que és la distància entre el paràgraf i el marge es-
querre del document. 
el sagnat dret, ■■ que és la distància entre el paràgraf i el marge dret del 
document. 

La imatge següent mostra dos paràgrafs en els quals, en el primer cas, s’ha 
augmentat el sagnat esquerre i, en el segon, el sagnat dret. 



53TRACTAMENT DE TEXT - Format de paràgrafs - L'interlineat i l'espaiat

Fins ara, hem vist dos tipus de sagnats en els quals totes les línies del parà-
graf tenien el mateix sagnat. Però això no té per què ser així, ja que, sovint, 
en moltes publicacions, ens trobem que la primera línia té un sagnat superior 
a la resta de les línies. 

També ens podem trobar amb el cas invers, en el qual totes les línies tinguin 
un sagnat superior a la primera. És l’anomenat sagnat francès. 

Per a modificar el sagnat d’un paràgraf hem d’accedir al quadre de diàleg 
Paràgraf i introduir els canvis que considerem oportuns en l’apartat Sagnat. 

Podem modificar la distància entre el text i els marges dret i/o esquerre intro-
duint, amb ajuda del teclat, la distància en les caselles corresponents. També 
podem augmentar o disminuir el seu valor mitjançant les fletxes que apa-
reixen al final d’aquestes caselles. 

En el cas que desitgem un sagnat de la primera línia o un sagnat francès, 
hem de seleccionar l’opció desitjada a la casella Especial i introduir la distàn-
cia d’aquests sagnats a la casella A. 

També podem augmentar o disminuir el sagnat dret i esquerre dels paràgrafs 
mitjançant les opcions Reduir sagnat i Augmentar sagnat de la barra d’eines 
Format. 

Barra d’eines Format

L’interlineat i l’espaiat 
Igual que podem determinar la separació d’un paràgraf fins als marges del 
document, també podem establir la separació que hi ha entre les diferents 
línies que formen el text. Així, per una banda, podem establir la distància que 
hi ha entre les línies que formen un determinat paràgraf i, de l’altra, la distàn-
cia que ha d’haver-hi entre un determinat paràgraf i els paràgrafs anterior i 
posterior a aquest. Vegem-ho. 
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Interlineat 

L’interlineat és la distància que hi ha entre dues línies consecuti-
ves d’un mateix paràgraf. 

Hi ha diferents tipus d’interlineat preestablerts. Així, podem triar entre un in-
terlineat senzill, un interlineat d’1,5 línies, un interlineat doble, etc. i, fins i tot, 
personalitzar la separació entre línies. 

Per a modificar l’interlineat dels paràgrafs, podem escollir una de les opcions 
del desplegable Interlineat del quadre de diàleg Paràgraf, o bé introduir, ma-
nualment, el valor que més ens interessi a la casella A. 

Igualment, podem modificar l’interlineat d’un paràgraf a partir de la icona co-
rresponent de la barra d’eines Format. 

Barra d’eines 

ex.

Espaiat anterior i posterior 

De la mateixa manera que podem establir la separació que hi ha entre les 
diferents línies d’un paràgraf, també és possible establir la separació que ha 
d’haver-hi entre un paràgraf i el següent, o un paràgraf i l’anterior. Aquesta 
opció és molt útil en el moment de posar títols als textos, ja que queda molt 
més estètic si establim una separació major a la de la resta de documents 
entre els títols i els paràgrafs. 
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Podem modificar els espaiats anterior i posterior introduint els valors apro-
piats a les caselles corresponents. Per a introduir aquests valors, ho podem 
fer bé amb el teclat substituint els valors que hi apareixen, o bé mitjançant les 
fletxes que es troben al final de la casella. 

La imatge següent mostra la separació entre tres paràgrafs, al primer dels 
quals s’ha augmentat l’espaiat posterior. 

Paràgraf 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Vores i ombrejat 

Observa el format del paràgraf de la imatge següent. 

D’una banda, presenta una vora i, de l’altra, el seu fons és de color gris. Ve-
gem com podem aplicar una vora i/o un ombrejat a un paràgraf.
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Vores 

Les vores són un conjunt de línies que es poden situar en qualse-
vol dels costats dels paràgrafs, mentre que l’ombrejat és un color 
que podem posar com a fons del paràgraf. 

En el cas anterior, l’extrem se situa en els quatre costats i el color escollit per 
a l’ombrejat és el gris. 

Per a aplicar les vores a un o més paràgrafs, o per a aplicar-li un ombrejat, 
hem d’accedir al quadre de diàleg Vores i ombrejat.

Per a accedir a aquest quadre de diàleg, ho hem de fer a partir del menú For-
mat i seleccionar l’opció Vores i ombrejat (Format | Vores i ombrejat). 

Menú Format

ex.
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Vegem les opcions d’aquest quadre de diàleg. 

Valor ■■
Permet dur a terme, amb només un clic, les accions habituals respecte a 
les vores d’un paràgraf. 

Estil ■■
Permet escollir l’estil de la vora que aplicarem al text seleccionat. Per a 
escollir un estil, només cal fer-hi clic a sobre.

Color■■
Permet escollir el color de la vora. Fent clic en el desplegable, apareix 
una paleta de colors. Per a escollir un determinat color, només cal fer-hi 
clic a sobre.
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Amplada  ■■
Permet escollir l’amplada de la vora. Fent clic en el desplegable, apareix 
una llista d’amplades. En podem seleccionar una fent-hi clic a sobre. 

Visualització prèvia ■■
A més de mostrar l’aspecte de la vora, aquesta opció presenta quatre 
botons que permeten seleccionar el costat o els costats als quals aplica-
rem la vora, ja que no cal que apliquem una vora als quatre costats d’un 
paràgraf a la vegada. Fins i tot podem aplicar formats de vora diferent a 
costats diferents. 

Ombrejats 

Per a aplicar un ombrejat a un o més paràgrafs, hem d’accedir a la pestanya 
Ombrejat del quadre de diàleg Vores i ombrejat. 

Per a seleccionar un fons al text, només cal seleccionar-lo en la paleta de 
colors que apareix en aquesta pestanya. 

Vores i ombrejat 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Ombrejat 
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Numeració i pics 
La numeració i els pics és una altra eina que permet millorar el text en relació 
al seu aspecte.

! Així, el fet de poder establir llistes de conceptes sovint ajuda 
a entendre millor un text conceptualment. El Word ofereix la 
possibilitat d’elaborar aquestes llistes d’una manera senzilla i 
de modificar-ne l’aspecte a fi d’adaptar-les millor a les nostres 
necessitats. 

Concretament, en aquest subtema veurem: 

 Pics ■■
 Llistes numerades ■■

De fet, la llista anterior és un exemple del tipus de llista que podem elaborar 
amb el Word per tal de millorar l’aspecte dels nostres textos i fer-los més com-
prensibles. Això és molt útil per a fer esquemes i altres tipus de llistes. 

Per a això, només ens hem d’encarregar d’introduir el text de les nostres llis-
tes i, quan ho indiquem al programa, aquest ja s’encarregarà d’introduir els 
símbols que hi ha davant de cada element, que anomenem pics, i els sagnats 
necessaris per a millorar-ne el format. 

Per tant, quan volguem fer una llista amb pics, o una llista numerada, el pri-
mer que hem de fer és introduir el text i, a continuació, ja podrem donar-li 
l’aspecte desitjat. Vegem com fer-ho. 

Un cop haguem introduït el text dels diferents elements que ha de contenir la 
llista, hem de seleccionar i accedir al quadre de diàleg Numeració i pics: 

Podem portar-ho a terme amb l’opció Numeració i pics del menú Format 
(Format | Numeració i pics). 
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Una vegada obert el quadre de diàleg Numeració i pics, ens hem d’assegurar 
que estem en la pestanya Pics. Llavors, ja podem seleccionar el format de 
pics que més ens interessi. 

Imatge de les diferents opcions de Viñetas y numeraciones

En el cas que ens interessi que la nostra llista tingui diferents nivells, única-
ment hem de seleccionar les línies corresponents al segon nivell i augmentar-
ne el sagnat. En fer-ho, el programa s’encarrega de desplaçar aquestes línies 
i canviar-ne el format dels pics. 

D’aquesta manera, podem anar introduint diferents nivells en una llista amb 
pics. 

En el cas que vulguem modificar alguns dels paràmetres establerts pel pro-
grama en elaborar les llistes amb pics (tipus de pics, mesura dels sagnats, 
etc.), podem utilitzar el botó Personalització, que apareix en el quadre de 
diàleg Numeració i pics. 
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Pics 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Una altra opció molt similar a la de les llistes amb pics que també ofereix el 
Word és la de les llistes numerades. 

De fet, la manera de fer llistes és pràcticament la mateixa que per a fer les llis-
tes amb pics. Lògicament, en aquesta ocasió haurem d’accedir a la pestanya 
Numerat del quadre de diàleg Numeració i pics.

Numeració 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material
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Numerat 

ex.

 Activitats
1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos.

V F
Per a accedir al quadre de diàleg Paràgraf, ens hem d'adreçar al menú 
Fitxer.
Podem veure els canvis de format abans d'aplicar-los en l'apartat 
Visualització prèvia del quadre de diàleg Vores i ombrejat.
L'alineació permet variar la situació de les línies del paràgraf respecte als 
marges del document.
En un paràgraf, totes les línies han de començar a la mateixa distància del 
marge.
L'interlineat no es pot modificar des de la barra d'eines Format.
Quan modifiquem les vores d'un paràgraf, hem de modificar les quatre vores 
a la vegada.

Per a modificar les vores i l'ombrejat d'un paràgraf, ens hem d'adreçar al 
quadre de diàleg Paràgraf.
Des del menú Format, podem accedir tant al quadre de diàleg Paràgraf com 
al de Vores i ombrejat.
Podem establir els estils de vores d'un paràgraf, directament, des de 
l'apartat Visualització prèvia de la pestanya Vores del quadre de diàleg 
Vores i ombrejat.
Per a introduir un nou nivell en una llista numerada, o en una llista amb pics, 
podem augmentar el sagnat dels elements del nou nivell.
Els pics d'una llista no es poden personalitzar.

2. Omple l’espai en blanc amb l’opció correcta:

L’   en un document ens indica la situació del text respecte als   

 del document. Així, l’alineació en la qual totes les línies comencen a 

partir del marge esquerre s’anomena  . Si totes les línies es-

tan enganxades al marge dret, tenim una   En el cas que les 

línies estiguin centrades respecte al marge, tenim una    i, si 

les línies ocupen tota l’amplada del document, tenim una   .

(opcions: Alineació centrada, Alineació, Alineació justificada, Alineació dre-
ta, Alineació esquerra, Marges).
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3. Indica a quina definició correspon cada enunciat: 

Text format per una o més frases i que està separat de la resta del text per un o 
més salts de línia.  

Situació de les línies d’un text respecte als marges del document.  

Alineació que permet que les línies d’un paràgraf ocupin tota l’amplada del docu-
ment, des d’un marge a l’altre.  

Distància entre els marges del document i els paràgrafs.  

Distància entre dues línies d’un mateix paràgraf.  

Espai que hi ha entre diferents paràgrafs.  

(opcions: Espaiat, Sagnat, Interlineat, Paràgraf, Alineació, Justificat).

4. Escull l’opció correcta en cadascuna de les frases.

El sagnat en el qual totes les línies tenen un sagnat superior al de la primera línia, 
es denomina (opcions: sagnat de primera línia, sagnat invers, sangnat francès). 

L’interlineat d’un text es pot establir (opcions: només des de la barra d’eines For-
mat, només des del quadre de diàleg Paràgraf, tant des del quadre de diàleg 
Paràgraf com des de la barra d’eines Format). 

Quan volem establir una vora a un paràgraf (opcions: hem de posar, necessària-
ment, les vores als quatre costats, podem posar un límit en un o més costats, si 
posem la vora als quatre costats no poden haver-hi diferents estils de vores) . 

Quan volem establir un ombrejat en un paràgraf (opcions: ho podem fer des del 
quadre de diàleg Vores i ombrejat, ho podem fer des de la barra d’eines Format, 
ho podem fer des del quadre de diàleg Paràgraf). 

Els símbols que apareixen davant dels diferents elements d’una llista, es denomi-
nen (opcions: pics, símbols, indicadors). 

En una llista amb pics o una llista numerada (opcions: no es poden establir di-
ferents nivells d’organització, podem establir diferents nivells d’organització se-
leccionant els elements que convingui i augmentant-ne el sagnat, només podem 
variar el nivell d’organització mitjançant el quadre de diàleg Numeració i pics). 

Podem accedir al quadre de diàleg Numeració i pics del menú (opcions: Eines, 
Format, Insereix). 
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5. Ordena les accions següents que cal seguir per a introduir un sagnat fran-
cès en un o més documents. 

  Establir el valor del sagnat a la casella A.

   Assegurar-nos que estem en la fitxa Sagnat i espaiat fent clic a la pestanya 
corresponent.

   Seleccionar el paràgraf o els paràgrafs als quals volem aplicar el sagnat 
francès.

   Seleccionar l’opció Sagnat francès a la casella Especial de l’apartat Sag-
nat.

  Fer clic al botó D’acord.

  Desplegar el menú Format.

  Obrir el quadre de diàleg Paràgraf.

6. Ordena les accions següents que cal seguir per a establir una llista amb 
pics. 

   Assegurar-nos que estem en la fitxa Pics, fent clic a la pestanya correspo-
nent.

  Desplegar el menú Format. 

  Fer clic al botó D’acord.

  Seleccionar el format de pics que més ens interessi.

  Obrir el quadre de diàleg Numeració i pics.

  Seleccionar la llista d’elements que volem convertir en una llista amb pics. 
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Tractament de text 

OrTOgraFIa

A més de prestar atenció a la millora del document des del punt de vista del 
format, mitjançant les eines que ja hem vist, també hem de tenir en compte 
altres elements que ens permetran millorar el document, com són la correcció 
ortogràfica i gramatical. En això el Word també ens pot ajudar. 

@ctitud digit@l

Redacció correcta

Els recursos específics del tractament digital de la informació 
textual no anul·len ni substitueixen les normes i les conven-
cions del text escrit per a comunicar de manera eficient con-
ceptes i continguts.

Al contrari, els programes informàtics per al tractament de textos solen pre-
sentar-nos molts recursos (correctors, diccionaris, etc.) que podem utilitzar 
per a millorar més fàcilment la redacció i la presentació dels nostres contin-
guts.

En els texts sobre suport digital ens convé mantenir:

• La correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical,
• L’estructuració ordenada i coherent del contingut.

Per a això, tractarem els subtemas següents: 

El corrector ortogràfic. ■■
Selecció d’un idioma. ■■
El quadre de diàleg Ortografia i gramàtica. ■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
saber si has assimilat els conceptes que s’hi ha treballat. 

El corrector ortogràfic 
Sovint, quan introduïm un text en un processador de textos, podem come-
tre faltes d’ortografia o faltes de mecanografia, per exemple, en teclejar, per 
error, una tecla en comptes d’una altra. Així doncs, és convenient revisar el 
text abans de donar-lo per definitiu, per tal de corregir aquests errors. 

Alguns processadors de text, com, per exemple, el Word, ofereixen unes ei-
nes que poden ajudar-nos en aquestes tasques, tot i que disten molt de ser 
infal·libles, tal com veurem més endavant. 
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Per això, és necessari conèixer el funcionament d’aquest tipus d’utilitats per 
saber què podem i què no podem esperar. 

! El corrector ortogràfic disposa d’una llista de paraules que 
són correctes en un idioma. És el que s’anomena diccionari. 
En revisar un text, el corrector ortogràfic compara, una a una, 
totes les paraules que hem introduït en el text amb la llista de 
paraules del seu diccionari. Quan troba una paraula que no 
està al diccionari, ens avisa. 

Imaginem que, per error, en lloc d’introduir la paraula sol, teclegem la parau-
la sal. Tant l’una com l’altra són correctes i, per tant, el corrector ortogràfic 
les donarà per bones. 

D’altra banda, si introduïm paraules que no estan en el diccionari, però que 
són correctes, el corrector de Word ens avisarà. Això sol succeir amb noms 
propis, paraules molt tècniques i amb algunes paraules derivades.

Per aquest motiu, el corrector ortogràfic no és més que una aju-
da en el procés de correcció, ja que sempre és necessari el cri-
teri d’una persona per a decidir allò que és correcte i allò que no 
ho és.

Observa el text següent: 

Com pots veure, en el text hi ha paraules subratllades en vermell i d’altres 
en verd. Això es produeix perquè el corrector ortogràfic del Word, a part de 
la correcció ortogràfica, en la qual marca amb un subratllat vermell aque-
lles paraules que no troba al seu diccionari, també efectua una correcció 
gramatical. En el cas anterior, no concorda la paraula alguna, en singular, 
amb les paraules eines i interessants, en plural. Per això, per diferenciar-
ho, marca els errors gramaticals amb un subratllat verd, ja que no hi ha cap 
problema ortogràfic, perquè totes les paraules són correctes. 

Selecció d’un idioma 
Tanmateix, perquè el corrector ortogràfic funcioni correctament, abans hem 
d’indicar al programa en quin idioma estem treballant. 

Això es pot fer des de l’opció Defineix la llengua... del submenú Llengua del 
menú Eines (Eines | Llengua | Defineix llengua...). 
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En accedir a aquesta opció, se’ns obrirà un quadre de diàleg: 

Ara ja podem seleccionar la llengua desitjada i fer clic a D’acord. Observeu, 
però, que hi ha algunes llengües que tenen un símbol davant. 

Aquests símbols ens indiquen aquelles llengües per a les quals el nostre 
processador de text disposa de diccionari i de les quals, per tant, pot efectuar 
una correcció ortogràfica. 

És molt convenient seleccionar l’idioma d’un document abans de començar 
a introduir text. En cas contrari, el programa assignarà al text una llengua per 
defecte. En el cas que vulguem canviar la llengua d’un text, cal seleccionar, 
prèviament, tot el text. 
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El quadre de diàleg Ortografia i gramàtica 
Un cop seleccionat l’idioma adequat al text, si el Word disposa de diccionari, 
podem començar la revisió ortogràfica mitjançant el quadre de diàleg Orto-
grafia i gramàtica. 

Per això, ens hem de dirigir a l’opció Ortografia i gramàtica del menú Eines 
(Eines | Ortografia i gramàtica). 

Amb això, accedirem al quadre de diàleg Ortografia i gramàtica. 

Quan el corrector detecta una paraula que no té en el seu diccionari, aquesta 
apareix en vermell, amb la resta de paraules del seu context en el requadre 
No és al diccionari. 

El mateix programa ens presenta una llista de suggeriments per tal de canviar 
la paraula que considera errònia. A partir d’aquí, podem optar per diferents 
accions. 

Ignora-ho una vegada  ■■
El programa mantindrà la paraula, però la tornarà a mostrar si apareix, de 
nou, en el text. 
Ignora-ho tot  ■■
El programa mantindrà la paraula, i ho farà així cada vegada que la trobi 
en el text.
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Afegeix-ho al diccionari■■
Afegeix la paraula al diccionari. Cal anar amb compte i assegurar-nos que 
la paraula està ben escrita abans d’afegir-la al diccionari.
Canvia  ■■
Canvia la paraula errònia per la paraula que tinguem seleccionada a la 
casella Opcions. 
Canvia-ho tot■■
Canvia la paraula errònia per la paraula que tinguem seleccionada a la 
casella Opcions cada vegada que la troba en el text. 
Corregeix-ho automàticament ■■
Una de les opcions que ofereix el Word en el moment d’introduir text en 
un document és corregir, automàticament, les paraules que introduïm ma-
lament. Si, sovint, cometem el mateix error de mecanografia en la mateixa 
paraula, podem utilitzar aquesta opció per tal que el programa la corre-
geixi cada vegada que l’escriguem malament. 

En prémer algun d’aquests sis botons, el Word efectuarà l’acció corresponent 
i buscarà la paraula següent que no trobi al seu diccionari. 

•  La correcció ortogràfica comença des del lloc on està ubicat el 
punt d’inserció del text. 

•  En arribar al final d’un document, el Word ens demana si volem 
continuar corregint des del principi del document. 

•  En arribar al punt on hem iniciat la correcció del document, el 
Word pera la correcció ortogràfica. 

Corrector ortogràfic 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

 Activitats
1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos. 

V F
El corrector ortogràfic reconeix totes les faltes d'ortografia d'un text.

El corrector comprova totes les paraules del text i ens indica aquelles que 
no formen part del seu diccionari.

Podem seleccionar la llengua d'un text mitjançant el menú Eines.

El corrector El corrector ortogràfic també efectua una correcció gramatical. 
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2. Omple l’espai en blanc amb l’opció correcta:

Quan efectuem la   amb el quadre de diàleg  

 , aquesta comença des del lloc on es troba el

 . Cada vegada que el corrector troba una paraula que no 

està en el diccionari del Word, aquest acostuma a oferir diferents opcions. El botó   

  ens permet deixar la paraula i que el programa ens la mos-

tri la propera vegada que la trobi; el botó   fa que el programa 

mantingui la paraula i que no ens la mostri més en el cas que la torni a trobar; el 

botó   permet afegir la paraula en el diccionari de manera 

que mai més ens la mostrarà, i el botó   substitueix la paraula pel 

suggeriment que tinguem seleccionat.

(opcions: Ignora-ho una vegada, Ortografia i gramàtica, Afegeix-ho al diccio-
nari, El punt d’inserció, Correcció ortogràfica, Ignora-ho tot, Canvia).

3. Escull l’opció correcta en cadascuna de les frases. 

Quan el corrector ortogràfic detecta un error gramatical, ens ho indica: (subrat-
llant les paraules afectades en verd, subratllant les paraules afectades en 
vermell, obrint el quadre de diàleg del corrector ortogràfic). 

Podem accedir al quadre de diàleg Ortografia i gramàtica des del menú (Eines, 
Format, Inserció). 

4. Ordena les accions següents que cal seguir per a substituir una paraula 
errònia per la paraula que ens suggereix el corrector ortogràfic. 

   Obrir el quadre de diàleg Ortografia i gramàtica.

    Seleccionar la llengua en què està escrit el text des del menú Eines | Llen-
gua | Defineix la llengua. 

    Fer clic al botó Canvia.

    Tancar el quadre de diàleg.

    Desplegar el menú Eines.

    Assegurar-nos que la paraula que volem canviar i el suggeriment del correc-
tor corresponen al canvi que volem fer.
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Tractament de text 

FOrmaT PagIneS 

Fins ara, hem vist com podíem modificar l’aspecte d’un determinat caràcter o 
d’un grup de caràcters canviant el tipus de lletra, la mida, el color, etc. 

També hem vist com podíem donar format a un paràgraf sencer variant dife-
rents característiques: alineació, sagnats, interlineat, etc. 

Ara ens centrarem en un altre tipus d’element que podem tractar com una unitat 
en el moment de canviar l’aspecte: les pàgines. 

Això ens ajudarà a incloure molts elements que donaran als nostres documents 
un aspecte més elaborat. 

Per això, tractarem els subtemes següents:

Format de pàgina. ■■
Numeració. ■■
Capçalera i peu de pàgina. ■■
Notes al peu de pàgina. ■■
Vores i ombrejat. ■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
saber si has assimilat els conceptes que s’hi ha treballat. 

Format de pàgina
En un document de text, hi ha una sèrie de paràmetres que afecten tots els 
elements d’una pàgina i que poden ser modificats d’acord amb la nostra con-
veniència. Entre aquests, trobem la mida del paper, la seva orientació, la mida 
dels marges, etc. 

Per a modificar aquests paràmetres, cal accedir a l’opció Format de pàgina 
del menú Fitxer (Fitxer | Format de pàgina...). 
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Amb això, accedirem al quadre de diàleg Format de pàgina.

Quan comencem a dissenyar el format d’un document de text destinat a ser 
imprès, una de les primeres coses que hem de tenir en compte és la mida del 
paper que utilitzarem. Habitualment, les impressores utilitzen un paper amb 
un format DIN A4, que correspon a un full de paper de 21 cm x 29,7 cm. 

Tanmateix, hi ha impressores que admeten altres formats de paper, com, per 
exemple, les que estan preparades per imprimir sobres.

Quan creem un document amb Word, si no li indiquem el contrari, el pro-
grama ens el crearà per a ser imprès en fulls DIN A4. Per aquest motiu, 
si volem imprimir el document en fulls amb un format diferent, abans ho 
hem d’indicar al programa. 

Per això, hem d’accedir al quadre de diàleg Format de pàgina, i des d’allà a 
la pestanya Paper. 

Paper

ex.



73TRACTAMENT DE TEXT - Format pàgines - Format de pàgina

Un cop allà, en l’apartat Mida del paper, podem seleccionar el format de pa-
per que desitgem a partir d’una llista que ens presenta el programa. 

En el cas que cap dels formats s’ajusti a les dimensions reals dels nostres 
papers, podem introduir aquestes mides de forma manual. 

Un cop hem indicat al programa en quin format de paper imprimir el docu-
ment, una altra decisió que hem de prendre és en quina orientació de paper 
imprimim el nostre document. 

A l’esquerra, un full amb orientació vertical; a la dreta, amb orientació horitzontal.

Podem triar l’orientació dels fulls del document des de la pestanya Marges del 
quadre de diàleg Format de pàgina, fent clic a l’opció desitjada en l’apartat 
Orientació. 

Orientació

ex.
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Un cop escollits el format del paper i la seva orientació, un altre aspecte 
que podem modificar és la mida dels marges. Per a això, en el quadre 
de diàleg Format de pàgina, hem d’establir la mida que volem assignar a 
cada un dels marges: bé introduint, directament, la distància a la casella 
corresponent, o bé mitjançant les fletxes que trobem al final de cadascuna 
d’aquestes caselles. 

Una altra manera més senzilla, encara que més imprecisa, de modificar els 
marges d’un document és utilitzar els regles superior i lateral. 

Paràmetres pàgina 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Numeració
Un element molt interessant, en especial quan els documents tenen un nom-
bre elevat de pàgines, és la numeració dels diferents fulls del document. 
D’una banda, ens ajudarà a poder localitzar els diferents apartats que pugui 
tenir el document i, de l’altra, a mantenir ordenats els fulles del document un 
cop els haguem imprès. A més, ens ajudarà a donar un aire més elegant als 
nostres treballs. 

El Word ofereix la possibilitat de numerar els fulls que formen part d’un docu-
ment d’una manera ben senzilla. Vegem com. 

Abans que res, hem d’accedir a l’apartat Números de pàgina del menú In-
serció (Inserció | Números de pàgina...). 
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S’obrirà el quadre de diàleg Números de pàgina.

Es pot determinar: 

La posició:■■  Podem triar entre posar la numeració al peu de pàgina o en 
la capçalera.
L’alineació: ■■ Aquí podem escollir si volem la numeració de la pàgina a la 
dreta, a l’esquerra o centrada.

Finalment, podem decidir si volem que la primera pàgina aparegui numerada 
o no. Això és especialment útil per a aquells treballs que tinguin una portada, 
atès que, des d’aquesta opció, podem determinar que no aparegui la nume-
ració de pàgina.

Numeració pàgines 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Capçalera i peu de pàgina 

! Una altra de les possibilitats que ofereix el Word és la inserció 
d’una capçalera i un peu de pàgina que es mostrin en totes les 
pàgines d’un document, de manera automàtica. Així, introduint 
una sola vegada els elements que volem que apareguin a la 
capçalera i al peu de pàgina, aquests apareixeran a totes les 
pàgines del document. 

Aquesta possibilitat, sovint, ajudarà a donar als nostres documents un aspec-
te més elaborat i seriós. 

Vegem com ho podem fer. 

Per a afegir una capçalera o un peu de pàgina, hem d’accedir a l’opció Ca-
pçalera i peu de pàgina del menú Visualització (Visualització | Capçalera i 
peu de pàgina). 
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D’aquesta manera, a la part superior del document, apareix un àrea emmar-
cada per una línia discontínua i una barra d’eines amb uns quants botons, 
que ens permetran inserir diferents elements tant en la capçalera com en el 
peu de pàgina. 

En la imatge següent es mostra la funció d’alguns dels botons de la barra 
d’eines. 

Per a modificar o eliminar una capçalera o un peu de pàgina, només hem de 
fer doble clic sobre el botó esquerre del ratolí i accedirem, de nou, al mode 
d’edició d’aquests elements. 
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Notes al peu de pàgina 

Les notes al peu de pàgina són comentaris que permeten ampliar 
o fer aportacions respecte a alguns dels termes o conceptes que 
s’inclouen en el text. 

Generalment, en aquest tipus de notes, al costat de la paraula a la qual fa re-
ferència la nota, apareix un superíndex amb un nombre. Aquest mateix nom-
bre apareix al costat de la nota, al final de la pàgina o al final del document, 
segons decidim. 

Detall d’una nota a peu de pàgina i de la seva crida des del text.

Per a introduir una nota en un text, en primer lloc hem de seleccionar la parau-
la a la qual volem afegir la nota. Després, anirem al menú Inserció i escollirem 
les opcions Referència i Nota al peu... (Inserció | Referència | Nota al peu...). 

Un cop fet això, ens apareix un quadre de diàleg. 
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Mitjançant aquest diàleg, podem establir una sèrie de paràmetres sobre el 
format de la nota al peu de pàgina, com:

La seva ubicació: ■■ al peu de pàgina o al final del document. 
El ■■ format dels números, on podem escollir entre diferents maneres 
d’inserir la nota al text. 
La■■  utilització d’altres símbols per a la crida de la nota, etc.

Per a modificar el text d’una nota, només cal fer-hi clic a sobre. Per a eliminar-
la, cal seleccionar el superíndex situat a la paraula amb la qual està relacio-
nada i esborrar-lo. Amb aquesta operació, s’eliminarà també la nota al peu 
de pàgina. 

Numeració peu de pàgina

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

Vores i ombrejat 
Tal com ja hem vist, el Word ofereix la possibilitat de posar una vora i un color 
de fons a tot un paràgraf del text. Aquesta possibilitat també es pot aplicar a 
tota la pàgina. Tanmateix, cal dir que aquesta afectarà totes les pàgines del 
document. 

Per a afegir una vora, hem d’accedir a l’opció Vores i ombrejat del menú For-
mat (Format | Vores i ombrejat). 

Format
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En el quadre de diàleg Vores i ombrejat, hem d’escollir la pestanya Vores de 
pàgina i seleccionar les opcions de vora que més ens interessin, tal com hem 
vist per a aplicar una vora a un paràgraf. 

Tanmateix, en aquest cas, la vora afectarà tota la pàgina.

Una altra opció que ens ofereix el Word és la possibilitat d’establir un color de 
fons per al nostre document. 

Color

ex.
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Per a això, haurem d’accedir al submenú Fons del menú Format (Format | 
Fons) i escollir el color que volem establir com a fons del nostre document a 
la paleta de colors que apareix.

Vores i fons de pàgines 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

 Activitats
1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos.

V F
Podem accedir al quadre de diàleg Format de pàgina per mitjà del 
menú Format.

Els documents es poden imprimir tant en orientació horitzontal com 
vertical.

Els quatre marges d'una pàgina han de tenir la mateixa mida.

La numeració de les pàgines es pot situar tant en la capçalera del 
document com en el peu de pàgina.

Les notes al peu de pàgina sempre estan relacionades amb una 
paraula o amb algun altre element del document de text.

Podem modificar les notes al peu de pàgina fent-hi un clic a sobre.

El quadre de diàleg que permet introduir una vora a una pàgina és el 
mateix que permet introduir una vora en un paràgraf. 

El quadre de diàleg Vores i ombrejat, que permet establir un color de 
fons en un paràgraf, també permet establir un color de fons per a tot el 
document.
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2. Omple l’espai en blanc amb l’opció correcta:

Des del quadre de diàleg Format de pàgina, podem establir diferents elements 

relacionats amb el   de la pàgina. Entre d’altres opcions dife-

rents, podem establir les mides del paper, encara que, en general, utilitzem el 

format anomenat    . Un altre element que podem modificar és 

la distància entre la vora del paper i el text, és a dir els   del 

document. Finalment, podem determinar si volem utilitzar el document de manera 

vertical o horitzontal, és a dir, la seva    .

(opcions: Marges, Orientació, Format, DIN A4).

3. Escull l’opció correcta en cadascuna de les frases.

Podem accedir al quadre de diàleg Format de pàgina mitjançant el menú (op-
cions: Fitxer, Visualització, Inserció, Format). 

Podem accedir al quadre de diàleg Números de pàgina mitjançant el menú (op-
cions: Fitxer, Visualització, Inserció, Format). 

Podem inserir una capçalera i/o un peu de pàgina mitjançant el menú (opcions: 
Fitxer, Visualització, Inserció, Format). 

Podem inserir una nota al peu de pàgina mitjançant el menú (opcions: Fitxer, Vi-
sualització, Inserció, Format). 

Podem accedir al quadre de diàleg Vores i ombrejat mitjançant el menú (opcions: 
Fitxer, Visualització, Inserció, Format). 

Podem establir un color com a fons de pàgina mitjançant el menú (opcions: Fitxer, 
Visualització, Inserció, Format). 

4. Ordena les accions següents que cal seguir per a afegir una nota al peu 
de pàgina. 

   Selecciona l’opció Referència.

   Desplegar el menú Inserció.

   Seleccionar la paraula on volem incloure la crida de la nota.

   Introduir el text de la nota.

    Fer clic a l’opció Nota al peu... per a obrir el quadre de diàleg Notes al peu 
i notes al final.
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Tractament de text 

ImaTgeS 

Sens dubte, les possibilitats de modificació del text, de recuperació de textos 
introduïts i de format del text representen un gran avantatge dels ordinadors 
i dels processadors de text respecte a les seves antecessores en aquestes 
tasques, les màquines d’escriure. Tot i això, programes com el Word encara 
presenten molts més avantatges i, entre les més utilitzats, trobem la possibi-
litat d’incloure imatges en els documents. 

Així, en l’elaboració d’un curriculum vitae, es fa gairebé imprescindible in-
troduir una imatge nostra. I no només això, ja que una vegada que haguem 
insertat la imatge en el nostre document serà necessari donar-li les dimen-
sions apropiades, situar en el lloc adequat i modificar les seves propietats de 
manera que quedi integrada de forma adequada en el document. 

Per això, tractarem els subtemes següents: 

La inserció d’una imatge. ■■
La modificació de la situació i les dimensions de la imatge. ■■
El quadre de diàleg Format d’imatge. ■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
saber si has assimilat els conceptes que s’hi ha treballat. 

La inserció d’una imatge 
Per a poder inserir una imatge en un arxiu de text, abans que res hem de tenir 
la imatge en format digital. Hi ha moltes maneres d’aconseguir una imatge 
digital: amb una càmera digital, mitjançant un escàner, obtenint-la d’Internet, 
rebent-la mitjançant el correu electrònic, obtenint-la d’un CD o DVD, etc. 

Les imatges digitals, a més, es poden trobar en arxius amb formats molt di-
versos: jpg, tif, bmp. gif, etc. No obstant això, no ens haurem de preocupar, ja 
que el Word reconeix la majoria de formats més utilitzats. 

Ara veurem com podem inserir en un document de text una imatge que tinguem 
guardada al nostre ordinador o en algun altre sistema d’emmagatzematge de 
dades, com un CD, un DVD, una memòria USB, etc. 

! Igual que passa quan volem introduir text en un document, 
hem de tenir en compte que la imatge que volguem inserir 
quedarà situada al lloc on es trobi el punt d’inserció. Per això, 
és molt important que, abans d’inserir una imatge, ens assegu-
rem que el punt d’inserció es troba al lloc adequat. 
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A continuació, ens hem de dirigir al menú Inserció i escollir, dins del submenú 
Imatge l’opció Del fitxer... (Inserció | Imatge | Del fitxer...). 

Un cop fet això, se’ns obrirà el quadre de diàleg Inserció d’una imatge. Per 
mitjà d’aquest, podem navegar pel nostre ordinador de la mateixa manera que 
ho faríem si volguéssim localitzar un fitxer de text per obrir amb Word. 

Inserció d’una imatge 

Una vegada situats a la carpeta que conté la imatge que volem inserir en el 
nostre document, només cal seleccionar-la, fent-hi clic a sobre i prement el 
botó Insereix. 

Amb aquesta acció, ja tindrem la imatge en el nostre document. 
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Pots accedir a les diferents unitats d’emmagatzematge de fitxers 
digitals (com ara disquets, memòries USB, CD, DVD, discs durs 
externs i interns) mitjançant la carpeta El meu ordinador. Per 
tant, podràs accedir a les imatges emmagatzemades en algun 
d’aquests dispositius per mitjà d’aquesta carpeta. 

Una altra opció per a incloure una imatge en un text és copiar la imatge des 
d’un altre document de text o, fins i tot, des d’una pàgina web. 

Per a fer-ho, ens hem de situar damunt de la imatge que volem copiar amb 
el ratolí i fer-hi clic amb el botó dret. Amb aquesta acció, s’obrirà el menú de 
context. 

Menú de context: Copia

ex.

Llavors, hem de fer clic a l’opció Copia. Amb això, el Word desarà la imatge en 
el porta-retalls i la tindrà disponible per a enganxar-la allà on li indiquem. 

Ara, només cal que ens situem en el document on volem enganxar la imatge, 
ens assegurem que el punt d’inserció està en el punt correcte i efectuem al-
guna de les accions que permeten enganxar un objecte: 

Seleccionar l’eina enganxar a la barra d’eines Estàndard. ■■
Accedir al menú Enganxa | Edició. ■■
Prémer la combinació Ctrl + V. ■■
Accedir al menú de context (botó dret del ratolí) i seleccionar l’opció ■■ En-
ganxa. 
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Menú de context: Enganxa 

ex.

! Hi ha un parell d’aspectes que hem de tenir en compte en 
el moment de copiar les imatges d’Internet o d’altres docu-
ments: 

•  La majoria d’imatges tenen copyright, motiu pel que hem de 
respectar els drets d’autor. 

•  A fi de respectar els drets d’autor de les imatges, algunes 
pàgines web restringeixen l’opció de copiar les imatges que 
contenen. 

Desar imatges 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

La modificació de la situació i les dimensions 
d’una imatge 
Una vegada inserida la imatge, és possible que ens interessi modificar-ne les 
dimensions i/o la situació que ocupa en el document. 

Per a modificar les dimensions d’una imatge, cal fer-hi clic al damunt amb el 
botó esquerre del ratolí. Amb això, ens apareixen vuit quadrats, quatre a 
cada un dels vèrtexs de la imatge i quatre a cada un dels seus costats, que 
s’anomenen punts de control. 
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Si fem clic en un d’aquests punts de control i, sense deixar anar el botó, des-
placem el ratolí, les dimensions de la imatge variaran. Si volem modificar les 
dimensions d’una imatge sense que aquesta es deformi, hem de mantenir 
premuda la tecla majúscula mentre en variem les dimensions. 

En relació a la seva situació, podem col·locar la imatge centrada respecte als 
marges, a l’esquerra, o bé a la dreta mitjançant els botons d’alineació de la 
barra d’eines Format.

El quadre de diàleg Format d’imatge 

! Totes aquestes característiques de la imatge que acabem de 
veure, i d’altres, les podem controlar mitjançant el quadre de 
diàleg Format d’imatge. 

Hi podem accedir de dues maneres: 

Mitjançant l’opció ■■ Imatge del menú Format (Format | Imatge). Tanma-
teix, abans hem d’haver seleccionat la imatge fent-hi clic a sobre amb el 
botó esquerre del ratolí. 

Format
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Mitjançant el ■■ menú de context, seleccionant l’opció Format d’imatge.

Amb el quadre de diàleg Format d’imatge, entre d’altres coses, podem: 

Establir una vora  ■■
Podem establir una vora des de la pestanya Colors i línies, en l’apartat 
Línies.

Modificar les dimensions  ■■
Podem modificar les dimensions de la imatge mitjançant les eines de la 
pestanya Mida.
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Canviar relació imatge-text ■■
Podem modificar la relació que estableix la imatge amb el text i la seva 
posició mitjançant les eines de la pestanya Presentació.

Retallar imatge  ■■
Podem retallar la imatge i canviar alguns paràmetres a la pestanya Imat-
ge.

 

Imatges 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material
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 Activitats

1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos.

V F
Podem inserir una imatge en un document de text si la tenim guardada a 
l'ordinador, però no si està en un CD o en una càmera digital. 

Podem copiar una imatge d'un altre document de text o des d'Internet i 
enganxar-la al nostre document de text. 

Un cop inserides les imatges en un document de text, ja no es poden 
modificar les seves dimensions. 

Quan volguem utilitzar una imatge extreta d'Internet o que no l'haguem 
feta nosaltres, cal tenir en compte els drets d'autor. 

Podem accedir al quadre de diàleg Format d'imatges tant des del menú 
de context de la imatge com des del menú Format. 

El quadre de diàleg que ens permet localitzar una imatge al nostre 
ordinador per a inserir en un document de text, s'anomena Insereix 
imatge. 

2. Omple l’espai en blanc amb l’opció correcta:

Per a copiar una imatge des d’un document a un altre ens hem de situar da-

munt de la imatge que volem copiar, accedir al  amb el 

  i seleccionar l’opció   . Un cop fet 

això, ens hem de situar en el document de Word, obrir el menú de context i selec-

cionar l’opció  . 

Podem modificar les dimensions d’una imatge gràcies als     que 

apareixen en seleccionar la imatge amb el    del ratolí. Els punts 

de control se situen    de la imatge i, en arrosse-

gar-los amb    , la imatge canvia de format.

(opcions: En els costats i els vértex, Botó dret del ratolí, Enganxa, Copia, 
Botó esquerra, Menú de context, Punts de control, El ratolí).

3. Escull l’opció correcta en cadascuna de les frases. 

Podem accedir a les diferents unitats d’emmagatzematge d’imatges des de la 
carpeta (El meu ordinador, Els meus documents, Escriptori) de Windows. 

Quan copiem una imatge des d’un document, la imatge queda desada (al disc 
dur, en el porta-retalls, en el Word). 

Els punts que apareixen en els marges i en els costats d’una imatge, quan la se-
leccionem, i que ens permeten canviar les dimensions, es denominen (punts de 
control, punts d’inserció, quadre de diàleg).
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4. Ordena les accions següents que cal seguir per a modificar la relació que 
estableix la imatge amb el text. 

   Seleccionar l’opció Imatge... per a obrir el quadre de diàleg Format 
d’imatge.

  Seleccionar la imatge que volem modificar. 

   Seleccionar l’Estil d’ajustament i l’Alineació horitzontal que més ens con-
vingui.

    Fer clic al botó D’aceptar.

    Desplegar el menú Format.

    Situar-nos en la fitxa Presentació fent clic a la pestanya corresponent.
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Tractament de text 

dIbuIX 

Fins ara hem vist com podem introduir text i imatges en un document de text 
i modificar-ne l’aspecte. Les possibilitats d’introduir elements multimèdia no 
acaben aquí. El Word ens ofereix la possibilitat d’inserir molts altres tipus 
d’elements multimèdia: dibuixos, sons, vídeos, etc. 

Ara, ens centrarem en una sèrie d’eines que permeten introduir diferents 
elements, com línies, fletxes, figures geomètriques, etc. 

Tots aquests elements es troben agrupats a la barra d’eines Dibuix. 

Per això, tractarem els subtemas següents: 

La barra d’eines Dibuix. ■■
WordArt. ■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
conèixer si has assimilat els conceptes que s’hi ha treballat. 

La barra d’eines Dibuix 
Per tal que el programa ens mostri la barra d’eines Dibuix, l’hem d’activar 
igual que faríem amb qualsevol altra barra d’eines. Per tant, l’hem de selec-
cionar en la llista de barra d’eines que obtenim mitjançant l’opció del menú 
Visualització (Visualització | Barra d’eines | Dibuix). 

Activant barra d’eines Dibuix 
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A la imatge següent, s’hi indica la funció dels botons de la barra d’eines Di-
buix. 

Vegem la funció d’alguns d’aquests botons. 

Formes 
automàtiques

Permeten inserir un munt d’imatges predissenyades en els nostres 
documents de text. 

Un cop introduïda la forma automàtica en el text, podem modificar-ne 
l’aspecte i la relació amb el text mitjançant els botons de control de la 
imatge i la barra d’eines Llenç de dibuix. 

Línies
Permet inserir línies en el document.

Fletxes

Permet introduir fletxes en el document.

Rectangles

Permet crear rectangles de diferents dimensions. 

El·lipses

Permet crear el·lipses de diferents dimensions.
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Quadre de 
text

Permet introduir rectangles de diferents dimensions a l’interior dels quals es 
pot introduir text. Com la resta de formes que hem vist, els quadres de text 
es poden desplaçar a diferents llocs del document i, fins i tot, situar damunt 
d’altres elements, com fotografies, imatges, etc.

WordArt Permet accedir al quadre de diàleg del WordArt. Les seves característiques, 
les explicarem en el proper subtema.

Inserir un 
diagrama o 
organigrama

Permet accedir al quadre de diàleg Galeria de diagrames, mitjançant el qual 
podem inserir diferents tipus de diagrames en els nostres documents.

Inserir imatge

Té la mateixa funció que l’opció Imatge del menú Insereix. Ens permet 
inserir imatges en el nostre document, a partir dels fitxers en els quals estan 
emmagatzemades. En fer clic al botó Insereix imatge, accedim al quadre de 
diàleg des d’on podem localitzar la imatge que volem introduir.

Color 
d’emple-
nament

Ens permet canviar el color d’alguns elements que hem vist anteriorment, 
com les formes automàtiques, els rectangles o les el·lipses. 

En fer clic al botó Color d’emplenament, l’objecte seleccionat adquireix el 
color que mostra el botó. Per a seleccionar un altre color, hem de fer clic al 
desplegable que hi ha a la dreta del botó i seleccionar el color desitjat en la 
paleta de colors.
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Color de línia

Permet canviar el color de les vores d’alguns dels objectes que hem vist 
anteriorment: línies, fletxes, rectangles, el·lipses, quadres de diàleg, formes 
automàtiques, etc.

Té un funcionament molt similar al botó Color d’emplenament.

Color de tipus 
de lletra

Permet canviar el color del tipus de lletra en el quadre de text.

Té un funcionament molt similar al botó Color d’emplenament.

Estil de línia

Permet canviar l’estil de línia d’alguns dels elements que hem vist 
anteriorment: línies, fletxes, formes automàtiques, rectangles, el·lipses, 
quadres de text, etc.

En fer clic al botó, apareix una galeria d’estils. Per a escollir-ne un, només 
cal fer-hi clic a sobre.

Estil de guió

Permet canviar l’estil de línia d’alguns dels elements ja esmentats.

Té un funcionament semblant a l’estil de línia.
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Estil de fletxa

Permet canviar l’estil d’una fletxa o convertir una línia en una fletxa.

Estil d’ombra

Permet aplicar diferents estils d’ombra a diferents objectes.

Per fer-ho, hem de seleccionar l’estil d’ombra que més ens convingui al 
desplegable que apareix en fer-hi clic a sobre. 

Estil 3D

Permet crear un efecte de tres dimensions en l’objecte que tinguem 
seleccionat.

Per a això, només cal seleccionar l’opció preferida en el desplegable que 
apareix en fer clic al botó Estil 3D.

Barra dibuix 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material
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WordArt
L’eina WordArt ens permet crear títols cridaners per als nostres documents, 
millorant, d’aquesta manera, la seva presentació. Podem accedir des del 
botó del WordArt de la barra d’eines Dibuix. En prémer el botó del WordArt, 
accedim als diversos dissenys per tal de crear títols per als nostres docu-
ments. 

Dissenys 

En seleccionar-ne un, apareix el quadre de diàleg Modificar text de Word-
Art, a partir del qual podem introduir el text i establir paràmetres del text, com 
el tipus de lletra, la mida, etc. 

Dissenys
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Un cop introduït el text i el format desitjat, hem de fer clic al botó D’acord, i ja 
apareix el títol en el nostre document. 

Però les opcions que ens ofereix WordArt no són, únicament, aquestes. En 
seleccionar l’objecte creat, apareix la barra d’eines WordArt, en la qual po-
dem modificar diferents paràmetres. 

Barra d’eines 

També podem modificar alguns d’aquests paràmetres mitjançant l’opció For-
mat de WordArt... del menú de context. Per a accedir a aquesta opció, hem 
de fer clic damunt de la imatge amb el botó dret i triar l’opció Format de Wor-
dArt... 

Imatge del Menú de Context
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En fer-ho, apareix el quadre de diàleg Format de WordArt. A la pestanya Co-
lors i línies, podem modificar diferents paràmetres, com el color de l’objecte, 
el color, l’estil i l’amplada de les vores, etc. 

Opcions de la pestanya Colors i línies

 
A la pestanya Mida, podem modificar les dimensions de l’objecte d’una ma-
nera més precisa de com ho faríem amb el ratolí. 

Opcions de la pestanya Mida

 
La pestanya Presentació ja la coneixem d’altres ocasions. Ens permet modi-
ficar la relació de l’objecte amb el text i la seva ubicació respecte als marges 
del document. 

WordArt

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material
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 Activitats
1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos..

V F
Un cop introduïda una forma automàtica en un text, podem modificar-la 
mitjançant els punts de control.

Per a introduir una forma automàtica en un document de text, primer hem 
de seleccionar-la a la barra d'eines Dibuix i després hem de fer clic on la 
volem inserir i, sense deixar anar el botó, arrossegar-la fins que tingui les 
dimensions adequades.

Els quadres de text no es poden situar sobre altres objectes.

El color d’emplenament permet canviar el color de quadres de text, formes 
automàtiques, rectangles, el·liipses i altres objectes.

A les formes automàtiques, no se'ls pot canviar l'estil ni el color de les 
línies.

Quan apliquem una ombra a un objecte, podem triar entre diferents estils 
d'ombra.

A una línia, no li podem aplicar un efecte 3D. 

2. Omple l’espai en blanc amb l’opció correcta:

L’eina del Microsoft Word que ens permet crear títols vistosos per als nostres do-

cuments, s’anomena   . Per a crear un títol amb aquesta aplicació, 

hem d’accedir al quadre de diàleg      per mitjà de 

la barra d’eines   . Un cop l’hem creat mitjançant el menú de context, 

podem accedir al quadre de diàleg   , que ens 

permetrà modificar altres paràmetres, com el color, la mida, etc.

(opcions: Dibuix, Format de WordArt, WordArt, Galeria de WordArt).

3. Escull l’opció correcta en cadascuna de les frases.

L’opció de la barra d’eines Dibuix que ens permet crear crides, fletxes de bloc, 
connectors, etc., s’anomena (Estil de fletxa, Quadre de text, Estil 3D, Autofor-
mes). 

L’opció de la barra d’eines Dibuix que ens permet crear rectangles de diferents di-
mensions en l’interior dels quals es pot introduir text, s’anomena (Estil de fletxa, 
Quadre de text, Estil 3D, Autoformes). 

L’opció de la barra d’eines Dibuix que ens permet transformar una línia en una 
fletxa i viceversa, es denomina (Estil de fletxa, Quadre de text, Estil 3D, Auto-
formes). 

L’opció de la barra d’eines Dibuix que ens permet crear efectes de tres dimen-
sions, s’anomena (Estil de fletxa, Quadre de text, Estil 3D, Autoformes). 

Podem modificar l’aspecte i la relació amb el text d’una autoforma mitjançant la 
barra d’eines (Format de la imatge, Dibuix, Llenç de dibuix). 

Podem inserir línies, rectangles, el·lipses i altres formes geomètriques en un do-
cument mitjançant la barra d’eines (Insertar imatge, Format d’imatge, Dibuix). 

El quadre de diàleg que ens permet modificar els colors i les línies d’un WordArt, 
i el seu disseny, s’anomena (Format de WordArt, Galeria de WordArt, Llenç de 
dibuix). 
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Tractament de text 

ImPrImIr

Quan elaborem un document de text amb la finalitat d’obtenir una còpia en 
paper, l’últim procés ha de ser, lògicament, la seva impressió. 

Per a això, només necessitem disposar d’una impressora connectada a 
l’ordinador, paper i tinta per a la impressora. De fet, imprimir un document 
és senzill, però hem de tenir molt present què significa el procés d’impressió, 
vistes les repercussions econòmiques i mediambientals que se’n deriven. 

Així, hem de ser conscients que el paper i la tinta tenen un cost que no es 
pot menysprear, d’una banda, i, de l’altra, hem de saber que els processos 
d’elaboració de la tinta i del paper impliquen una explotació important de re-
cursos naturals. També hem de tenir en compte els problemes de contamina-
ció que poden causar els cartutxos de tinta si no es fa un reciclatge adequat. 

Per tot això, i per tal de no malbaratar recursos en el moment d’imprimir un 
document, hem d’estar segurs que el resultat que obtinguem serà el que 
desitgem. Afortunadament, el Word ens ofereix eines que ens permeten co-
rroborar aquest fet. 

Per a això, tractarem els subtemes següents: 

La Visualització prèvia. ■■
El quadre de diàleg Imprimeix. ■■

Al final del tema, trobaràs una activitat per a desenvolupar que et permetrà 
conèixer si has assimilat els conceptes que s’hi ha treballat. 

La Visualització prèvia 

! Per tal d’evitar sorpreses un cop tinguem un document imprès, 
el Word ens ofereix una eina molt útil per fer-nos una idea 
de com quedarà el document definitiu: la Visualització prèvia. 
D’aquesta manera, podrem revisar el document i, en cas de 
detectar alguna cosa que s’hagi de corregir, fer-ho abans de 
donar l’ordre d’impressió a la impressora. 

Per a accedir a la Visualització prèvia, ho podem fer de dues maneres:

Escollint l’opció ■■ Visualització prèvia del menú Fitxer (Fitxer | Visualitza-
ció prèvia).
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Menú Fitxer 

ex.

Fent clic al botó ■■ Visualització prèvia de la barra d’eines Estàndard.

Barra d’eines 

ex.

En qualsevol dels dos casos, accedirem a una presentació de com quedarà 
el document un cop l’imprimim. 
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Juntament amb la imatge de com quedarà el document un cop l’haguem imprès, 
també apareix una barra d’eines anomenada Visualització prèvia.

Barra d’eines 

En la imatge següent es mostren les opcions a les quals es pot accedir des 
de la barra d’eines Visualització prèvia. 

Imprimeix  ■■
Permet obtenir una impressió del document. 
Lupa  ■■
Permet mostrar el document a la mateixa escala que el veurem quan 
l’imprimim (100%). En seleccionar el botó Lupa, el cursor del ratolí es 
mostra amb una lupa amb el signe més o menys en el seu interior. En fer 
un clic en el document, es mostra en una escala del 100%. 
Pàgina sencera  ■■
Mostra una pàgina del document. 
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Diverses pàgines■■
Permet seleccionar el nombre de pàgines que volem veure simultània-
ment.

Visualització Zoom  ■■
Permet visualitzar el document ampliat o reduït respecte de l’escala real 
(100%).

Visualització Regla  ■■
Permet activar i desactivar el regla.
Redueix per a ajustar  ■■

      Redueix la mida de la lletra fins que càpiga en un sol full. 
Pantalla completa ■■
Amaga totes les barres del Word, excepte la barra d’eines Visualitza-
ció prèvia, per tal d’augmentar la superfície de visualització del docu-
ment. 
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En el mode pantalla sencera, apareix la barra d’eines Pantalla sencera, que 
permet visualitzar el programa amb el seu aspecte habitual. 

Visualització prèvia 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

El quadre de diàleg Imprimeix 
Una vegada que ens haguem assegurat que obtindrem el resultat desitjat 
mitjançant la visualització prèvia, hi ha diverses maneres d’imprimir un do-
cument. 

L’opció ■■ Imprimeix del menú Fitxer: obre el quadre de diàleg Imprimeix. 
Prémer la ■■ combinació de tecles Ctrl + P: obre el quadre de diàleg Im-
primeix. 
El botó ■■ Imprimir de la barra d’eines Estàndard: imprimeix el document 
directament, sense passar pel quadre de diàleg Imprimeix.
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La majoria d’accions, per tant, permeten accedir al quadre de diàleg Impri-
meix. Vegem-ne el contingut. 

Vegem algunes de les aplicacions més usuals. 

Impressora  ■■
Permet seleccionar la impressora que volem utilitzar per a imprimir el 
nostre document, en el supòsit que hi hagi més d’una impressora dispo-
nible. 

Interval de pàgines ■■
Permet definir quina part del document podem imprimir. Així, podem imprimir 
tot el document, algunes pàgines, ja siguin consecutives o no, o bé el frag-
ment del document que, prèviament, haguem seleccionat. 
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Imprimeix només  ■■
Permet imprimir tot l’interval seleccionat a l’apartat Interval de pàgines, 
només les pàgines parells o només les pàgines senars. Això és especial-
ment útil quan volem imprimir un document a dues cares. 

Còpies  ■■
Permet establir el nombre de còpies que volem obtenir d’un determinat 
document. En cas que vulguem més d’una còpia, també podem indicar al 
programa com les volem obtenir: 
•  que primer imprimeixi tot un document, després un altre i així successi-

vament, 
•  o que primer imprimeixi totes les còpies de la pàgina 1, després totes les 

de la pàgina 2 i així successivament. 

Pàgines per full  ■■
Permet establir quantes pàgines d’un document s’imprimiran per full de 
paper. Això és molt útil quan es vol obtenir un esborrany del document, ja 
que implica un important estalvi de paper i tinta.

El resultat seria:
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Quadre de diàleg Imprimeix 

veure simulació

Simulació disponible a la versió
web del material

 Activitats
1. Indica si els enunciats següents són vertaders o falsos.

V F
Podem accedir a la visualització prèvia tant des de la barra d'eines 
Estàndard com des del menú Fitxer.

El zoom de la barra d'eines Visualització prèvia permet visualitzar el 
document a diferents escales. 

Amb la visualització prèvia del document, només podem veure les 
diferents pàgines d'una en una.

L'opció Pantalla completa permet augmentar l'àrea de visualització 
de la Visualització prèvia.

Des del quadre de diàleg Imprimeix, podem imprimir un fragment de 
text si, prèviament, l’hem triat.

Mitjançant l'opció pàgines per full, com a màxim només podem 
imprimir dues pàgines del document en cada full.

2. Omple l’espai en blanc amb l’opció correcta:

L’opció que ens permet veure l’aspecte d’un document abans d’imprimir-lo, 

s’anomina  . Podem accedir a Visualització prè-

via per mitjà del menú    i de la barra d’eines   . A la 

barra d’eines Visualització prèvia, entre altres opcions, podem veure el 

document en la mateixa escala que el veurem quan l’imprimim mitjançant 

l’opció   , visualitzar el document ampliat o reduït amb l’opció Zoom 

i reduir la mida de lletra fins que càpiga tot en un full per mitjà de l’opció    

 .

(opcions: Fitxer, Lupa, Redueix per ajustar, Visualització previa, Estàndard).
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3. Escull l’opció correcta en cadascuna de les frases.

L’apartat del quadre de diàleg que ens permet decidir quina part del document im-
primim, s’anomena (Interval de pàgines, Imprimeix només, Pàgines per full). 

La casella del quadre de diàleg que ens permet decidir si imprimir les pàgines 
parelles, les imparelles o tot el document, s’anomena (Interval de pàgines, Im-
primeix només, Pàgines per full). 

La casella que permet establir quantes pàgines d’un document s’imprimiran en 
cada full de paper, s’anomena (Interval de pàgines, Imprimeix només, Pàgines 
per full). 

La combinació de tecles que permet accedir al quadre de diàleg imprimir és... 
(Ctrl + A, Ctrl + C, Ctrl + P, Ctrl + Y).  

4. Ordena les accions següents que cal seguir per a imprimir les pàgines pa-
relles d’una part d’un document. 

  Fer clic al botó D’acord.

  Establir l’opció Pàgines parelles a la casella Imprimeix només.

  Obrir el quadre de diàleg Imprimeix.

  Establir quina part del document volem imprimir en Interval de pàgines.
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Tractament de text 

 PraCTICa FInal

Com a pràctica final, hauràs d’elaborar un curriculum vitae que reculli les te-
ves dades. Per a això hauràs de: 

Crear un document anomenat ■■ curriculum vitae i desar-lo al teu ordina-
dor. 

Introduir les dades del currículum distribuïdes en els apartats següents: ■■

– Dades personals. 
– Formació acadèmica. 
– Formació complementària. 
– Experiència professional. 
–  Altres dades. (Aquí pots incloure els coneixements d’idiomes, in-

formàtica, permís de conducció, associacions a les quals pertanys, 
etc.) 

Introduir modificacions en els caràcters dels documents per fer-los més ■■
agradables visualment i més comprensibles (canviar el tipus de lletra, la 
mida, el color, aplicar diferents estils de lletra, etc.)..

Introduir les modificacions en els formats de paràgrafs que consideris ■■
adequades: variar els sagnats, l’interlineat, la separació entre paràgrafs, 
introduir vores i ombrejats en alguns paràgrafs, etc.

Fer llistes numerades i llistes amb pics.■■

Revisar el text amb el corrector ortogràfic.■■

Canviar el format de pàgina de la manera que creguis més convenient: ■■
variar la mida dels paràgrafs, establir un color de fons, introduir capçale-
res i peus de pàgina, introduir la numeració de les pàgines, notes al peu 
de pàgina, etc.

Introduir una foto teva i modificar-ne la mida i la posició fins a integrar-la ■■
d’una manera adequada en el currículum.

Introduir algun element de la barra de Dibuix: línies per separar els dife-■■
rents apartats, crear un títol mitjançant WordArt, etc. 

Revisar el document mitjançant Visualització prèvia.■■

Imprimir el document establint els paràmetres que creguis més conve-■■
nients.

 Crear una còpia de seguretat del fitxer en una altra carpeta i amb un altre ■■
nom.
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Tractament de text 

IdeeS Clau

A continuació, us presentem els conceptes més importants tractats en cadas-
cun dels temes d’aquest mòdul:

Tema 1. L’entorn de treball 
Els processadors de text, com ara Microsoft Word, permeten elaborar do-
cuments de text, i a més també permeten modificar el text un cop introduït, 
imprimir-ne tantes còpies com calgui, incloure-hi imatges, gràfics, taules i al-
tres elements... 

En accedir a Microsoft Word, ens trobem amb una sèrie d’elements 
gràfics i de text que ens permeten dur a terme diferents accions. És el que 
s’anomena entorn de treball. Alguns dels elements d’aquest entorn de tre-
ball, com, per exemple, les barres d’eines, es poden modificar. D’aquesta 
manera, podem adequar l’entorn de treball a les nostres necessitats en 
cada moment. 

Cal tenir molt present la diferència entre el document i el programa informàtic. 
El document és el lloc on inserim el text i els altres elements que pot incloure i 
que, si es dóna el cas, al final podrem imprimir. D’altra banda, el programa és 
l’eina que ens permet confeccionar i modificar els documents. 

El Word permet crear diversos documents i tancar-los sense necessitat de 
tancar el programa. De fet, fins i tot podem estar treballant amb diferents 
documents a la vegada. 

Quan tanquem el programa, es tanquen tots els documents que tinguem 
oberts en aquell moment.

Tema 2. El text
Un dels elements que hem de tenir molt en compte en el moment d’introduir 
text i altres elements en un document, és la situació del punt d’inserció. Aquest 
element, representat per una petita línia vertical que parpelleja, ens indica el 
punt en el qual s’inserirà el text quan el teclegem amb el teclat. 

Cal tenir en compte que un dels grans avantatges que ofereixen els proces-
sadors de text és la possibilitat de modificar, afegir o eliminar text una vegada 
aquest ja ha estat introduït. Per a això, ens hem de desplaçar pel text ja intro-
duït. Podem desplaçar-nos tant mitjançant el teclat, amb l’ajuda de les tecles 
de navegació, com amb el ratolí. 

Per a modificar el text introduït amb el teclat, també hem d’estar molt atents 
al lloc on se situa el punt d’inserció, ja que serà a partir d’aquest punt que es 
començaran a fer les accions que indiquem al programa. 
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Una altra manera d’esborrar una part del text, copiar-la, desplaçar-la o subs-
tituir-la per un altre text és seleccionant-la, prèviament, amb l’ajuda del ratolí. 
Un cop seleccionada, mitjançant les opcions Retalla, Copia i Enganxa del 
menú Edició, podrem determinar l’acció que vulguem dur a terme amb el 
fragment seleccionat. 

Tanmateix, sovint, ens podem trobar amb l’inconvenient d’haver efectuat una 
acció que no havíem d’haver fet. Per a solucionar-ho, Microsoft Word ens 
ofereix les eines Desfés i Refés, que ens permeten, respectivament, desfer 
les últimes accions fetes i refer les accions que hem desfet. 

Tema 3. Els documents 
Un dels grans avantatges de l’ús dels ordinadors per produir textos escrits 
és la possibilitat de desar els documents en fitxers informàtics, a fi de po-
der tornar a treballar amb aquests en una altra ocasió, sigui en el mateix 
ordinador o en un altre. 

Cada vegada que vulguem desar un document que haguem creat, 
l’ordinador ens demanarà on el volem desar, és a dir, en quina carpeta, 
i quin nom li volem posar. Havent-ho fet la primera vegada, sempre que 
introduïm modificacions en un document i el tornem a desar, les noves 
dades es desaran en el mateix fitxer i s’esborraran les dades anteriors. 

Si volem crear un document nou, a partir d’un altre, conservant l’original, 
l’opció que hem d’escollir és la d’Anomena i desa. D’aquesta manera, po-
drem desar el document amb un nom diferent i/o en una ubicació diferent, 
és a dir en una altra carpeta. 

Un cop guardat un fitxer a l’ordinador, i des de Microsoft Word, podem 
obrir el document mitjançant l’opció Obre. Per a això, hem d’accedir a la 
carpeta on es troba el fitxer i seleccionar-lo. 

Tanmateix, hi ha una manera més fàcil d’accedir als documents amb els 
quals hem treballat darrerament, és l’opció de documents recents.

Tema 4. El format dels caràcters 
Entre la multitud d’opcions que ofereix Microsoft Word, hi ha la capacitat de 
canviar l’aspecte de lletres, nombres, símbols i altres elements que formen el 
text. Així podem variar-ne l’aspecte, escollint un determinat tipus de lletra, la 
mida i, fins i tot, el color. 

A més, hi podem afegir altres tipus d’elements tipogràfics, com la cursiva, la 
negreta, el subratllat, etc. Pel que fa al subratllat, també en podem establir 
diferents estils. 

Finalment, podem establir diferents tipus d’efectes de text, com el ratllat, el 
doble ratllat, el superíndex, el subíndex, la versaleta, etc. Fins i tot, s’hi poden 
introduir efectes de moviment. 
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Tema 5. El format dels paràgrafs 
Quan treballem amb un processador de textos com ara Microsoft Word, un 
dels elements en els quals podem modificar el format són els paràgrafs. Així, 
entre els aspectes que podem modificar d’un paràgraf trobem l’alineació, els 
sagnats, l’espaiat i l’interlineat. Per això, hem d’accedir al quadre de diàleg 
Paràgraf, des del menú Format, i establir els paràmetres que més ens con-
vinguin. 

Però aquests no són els únics elements que podem modificar de l’aspecte 
d’un paràgraf, sinó que també podem fer altres canvis, com aplicar-li una 
vora o canviar el color de fons. En aquest cas, tanmateix, haurem d’accedir al 
quadre de diàleg Vores i ombrejat, també des del menú Format. 

Una manera de millorar el text des del punt de vista visual i fer-lo més com-
prensible des del punt de vista conceptual és la utilització de les llistes de 
conceptes. Per aquest motiu, Microsoft Word incorpora una opció que per-
met no solament crear llistes amb pics o numerades, sinó també variar-ne 
el format i personalitzar-les d’acord amb les nostres necessitats o amb els 
nostres gustos. 

Podem determinar tant el tipus de llista que volem establir com el seu format 
des del quadre de diàleg Numeració i pics. 

A les llistes, tant si utilitzem pics com algun sistema de numeració per a iden-
tificar els diversos elements que contenen, també podem establir diferents 
nivells d’organització. Es pot fer d’una manera senzilla, variant la tabulació 
dels diferents elements. 

Tema 6. La correcció ortogràfica 
Una altra manera de millorar substancialment un document, no tant pel seu 
disseny, sinó pel seu contingut, consisteix a tenir cura de l’ortografia i la gra-
màtica del text. Doncs bé, aquí el Word també ens pot ajudar. 

El Word incorpora una sèrie de diccionaris per a diferents llengües. Mitjançant 
el corrector ortogràfic que incorpora, el programa compara les paraules del 
text amb les paraules que conté el diccionari, indicant-nos aquelles que no 
coincideixen. Cal tenir clar que això no és garantia de res, ja que és possible 
que, en el text, hi hagi paraules correctes però mal utilitzades en el context en 
què es troben i, d’altra banda, podem trobar-nos amb paraules que, encara 
que siguin correctes, no formen part del diccionari del Word. 

Evidentment, una de les accions que hem de dur a terme abans d’utilitzar el 
corrector ortogràfic és indicar, al programa, la llengua en què el text està re-
dactat. Per a efectuar la revisió ortogràfica d’un text, hem d’accedir al quadre 
de diàleg Ortografia i gramàtica. 

Tema 7. Format de pàgina 
Un altre element d’un document que Microsoft Word permet modificar és el 
format de pàgina. D’aquesta manera, podrem adaptar diferents elements, 
com els marges, els encapçalaments, els peus de pàgines, etc. a les neces-
sitats del nostre document.
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Podem configurar alguns d’aquests elements des del quadre de diàleg 
Format de pàgina, al qual podem accedir des del menú Fitxer. Entre els 
aspectes del document que podem modificar, trobem les dimensions del 
paper en el qual s’imprimirà el document, la seva orientació, la mida dels 
marges, etc. 

Un altre element que aporta informació al document i que ajuda a donar-li un 
aspecte més elaborat és la numeració de les pàgines. El Word no solament 
ens permet calcular automàticament i incloure en cada pàgina el número que 
li correspon, sinó que, a més, ens permet decidir el lloc on volem situar la 
numeració de pàgines, el seu format i altres paràmetres relacionats. 

Altres elements que poden incloure els documents són els encapçalaments 
i els peus de pàgina. Així, en aquestes zones de la pàgina, podem incloure 
informació que es repetirà en totes les pàgines del document o, en tot cas, en 
aquelles en les quals ho indiquem. 

En elaborar un text, sovint ens pot interessar aclarir o ampliar la informació 
que introduïm amb notes al peu de pàgina, o bé al final del document. Aques-
ta és una altra opció que ofereix el Word, que, a més, s’encarrega de calcular 
tots els paràmetres necessaris perquè aquestes notes quedin ubicades al lloc 
adequat. 

D’altra banda, tal com vam veure en el cas dels paràgrafs, el Word també 
ofereix la possibilitat d’aplicar un color de fons i una vora a les pàgines del 
nostre document.

Tema 8. Imatges 
Una opció que tenim amb Microsoft Word, i que ajuda a obtenir uns documents 
molt més atractius i comprensibles, és la possibilitat d’inserir-hi imatges. 

Quan volem posar una imatge en un document, primer l’hem de tenir en format 
digital, ja sigui en un document de text, d’Internet, etc., o bé en un fitxer infor-
màtic. 

A fi d’inserir-hi  una imatge des d’un fitxer, podem accedir al quadre de diàleg 
Inserció d’imatge. Convé tenir en compte que la imatge quedarà inserida en 
el punt del document on es trobi el punt d’inserció. 

Una altra opció per a inserir una imatge en un document és utilitzar el porta-
retalls, mitjançant les eines copia i enganxa, per portar-la des del lloc on es 
troba fins al document en el qual la volem situar. 

Una vegada inserida la imatge, podem modificar-ne la mida, amb l’ajuda del 
ratolí, mitjançant els punts de control que apareixen en seleccionar-la. 

També ens és de molta utilitat, per tal d’establir diferents paràmetres de la imat-
ge, el quadre de diàleg Format de la imatge. Mitjançant aquest quadre de 
control, podem establir una vora a la imatge, modificar-ne les dimensions, mo-
dificar la relació que estableix la imatge amb el text, retallar, etc. 
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Tema 9. Fer dibuixos en Word 
Les possibilitats d’introduir elements gràfics en un document de Microsoft 
Word no s’acaben amb la inserció d’imatges, ja que, en un document de text, 
es poden introduir molts altres elements multimèdia: dibuixos, gràfics, sons, 
vídeos, etc. 

Alguns d’aquests elements gràfics, els trobem agrupats en la barra d’eines 
Dibuix. Des d’aquesta, podrem inserir als documents línies, fletxes, figures 
geomètriques, quadres de text, gràfics i variar-ne l’aspecte, i també podrem 
modificar altres paràmetres, com el color de determinats elements, escollir 
diferents estils de línia, crear ombres, efectes de tres dimensions, etc. 

Un altre element que aporta vistositat als nostres documents és el WordArt, 
que permet crear títols per als nostres documents i modificar-los segons les 
nostres conveniències mitjançant el quadre de diàleg Format de WordArt. 

Tema 10. Imprimir
La finalitat última de l’elaboració d’un document de text pot ser molt variada: 
enviar-lo per correu electrònic o per fax des del nostre ordinador, emmagat-
zemar-lo en un fitxer informàtic, etc. No obstant això, una de les destinacions 
més habituals d’un document de text és la impressora, per tal d’obtenir-ne 
una còpia en paper. 

Tanmateix, quan imprimim un document, especialment si és un document 
llarg, hem de ser conscients de la despesa econòmica i dels costos mediam-
bientals que la nostra acció implica. 

El malbaratament del paper i la tinta, a part del cost econòmic que implica, 
té fortes repercussions ecològiques, ja que la seva fabricació comporta una 
important despesa de recursos naturals. D’altra banda, no podem oblidar els 
problemes de contaminació que ocasionen els cartutxos de tinta utilitzats que 
no es reciclen correctament. 

Per això, quan haguem d’imprimir un document, ens haurem d’assegurar que 
la còpia que n’obtindrem serà la definitiva, i aquí ens pot ajudar una aplicació 
del Microsoft Word: la visualització prèvia. 

La visualització prèvia ens permet obtenir a la pantalla una imatge bastant 
fidedigna del document imprès que obtindrem. D’aquesta manera, podrem 
efectuar-hi els retocs que ens convinguin abans d’imprimir el document. 

Una vegada que estiguem segurs que podem dur a terme la impressió, el 
quadre de diàleg Imprimeix ens permet seleccionar la impressora, establir 
quina part del document volem imprimir, el nombre de còpies que volem ob-
tenir, etc. 
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Tractament de text 

SOluCIOnS aCTIVITaTS

 Entorn de treball

1
 V F
Per a obrir el Word, podem seleccionar-lo en la llista de programes del botó Inicia. X
Les barres d'eines sempre estan visibles i no es poden amagar. X
Quan introduïm text en un document, aquell apareixerà sempre al principi de la pàgina que estem veient 
per pantalla. X

Les fletxes que apareixen a la part inferior del desplegable d'un menú del Word permeten visualitzar 
totes les opcions del menú. X

No es pot tancar un document sense tancar el programa. X
Si introduïm modificacions en un fitxer i el volem tancar sense desar els canvis, el Word ens demanarà 
si volem desar-los. X

En seleccionar l'opció Surt del menú Fitxer, tanquem el document, però no el programa. X

Feedback 4 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 4 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

2 

El Word és un processador de textos que ens permet elaborar, modificar i gestionar documents de text. Per a obrir 
el programa, podem fer-ho mitjançant la drecera que trobarem a l’escriptori de Windows, o bé seleccionant-lo en una 
llista de programes a la qual s’accedeix des del botó Inicio. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

3

La barra que conté el nom del programa i del document que tenim obert, i els botons de control de l’aplicació, s’anomena 
Barra de títol. 
La barra que conté els menús de l’aplicació, de manera que hi podem accedir fent-hi clic a sobre, s’anomena Barra 
de menús. 
La barra que ens informa de les accions que està executant el programa i de diversos paràmetres del document 
s’anomena Barra de tasques. 
La barra que ens permet accedir, d’una manera ràpida, a les accions més habituals que s’efectuen amb el Word, 
s’anomena Barra d’eines. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

4

1. Desplegar el contingut del menú Visualització. 
2. Seleccionar l’opció Barres d’eines. 
3. Fer clic amb el ratolí a la barra d’eines que volem obrir. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 
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5

1. Desplegar el contingut del menú Fitxer. 
2. Selecciona l’opció Tanca. 
3. Indicar a l’ordinador si volem desar els possibles canvis efectuats. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

 El text

1
V F

Mitjançant el teclat, podem situar el cursor a qualsevol lloc del document, encara que no hi hagi text. X
Quan estem introduint text amb el teclat i arribem al marge esquerre, hem de teclejar la tecla Intro per 
canviar de línia. X

Quan estem introduint text amb el teclat i arribem al final d'una pàgina, el programa crea automàticament 
una nova pàgina per poder continuar introduint text. X

Quan hem introduït text en un document de Word, ja no el podem modificar. X
Les tecles de navegació ens permeten desplaçar el punt d'inserció pel text que conté un document de 
Word. X

Els botons de la barra de desplaçament ens permeten veure diferents parts del document, però no 
desplaçar el punt d'inserció. X

Els botons que trobem a la part inferior de la barra de desplaçament permeten veure diferents parts del 
document, però no desplaçar el punt d'inserció. X

Quan tenim activada l'opció sobreescriure i introduïm text amb el teclat, aquest substitueix el text que es 
troba a la dreta del punt d'inserció. X

Si no tenim activada l'opció sobreescriure i introduïm text, aquest s'inserirà en el text, desplaçant el text 
que hi ha a la dreta del cursor més cap a la dreta. X

Si teclegem una tecla quan tenim un fragment del text seleccionat, aquest fragment serà substituït pel 
caràcter de la tecla que hem premut. X

Amb les opcions Copia i Enganxa podem indicar al Word quina part del document volem copiar i fer-ne 
una còpia en un altre punt del document. X

Amb les opcions Retalla i Enganxa, podem copiar un fragment de text, de manera que aquest romangui 
en el lloc original i es creï una còpia en un altre lloc del document. X

En el cas que ens haguem equivocat en fer una acció amb el Word, podem tornar enrere amb l'eina 
Desfer. X

Feedback 8 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 8 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

2

El lloc del document on apareixerà el text quan comencem a escriure, i que està indicat per una petita ratlla vertical 
intermitent, s’anomena punt d’inserció. Podem desplaçar el punt d’inserció per un text mitjançant el teclat, concreta-
ment amb les tecles de navegació. Per a eliminar el text que es troba a la dreta del punt d’inserció, utilitzem la tecla 
suprimir, i per a eliminar el text que està a la seva esquerra utilitzem la tecla retrocés. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.
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3

Fer dos clics sobre una paraula (Selecciona una paraula). 
Fer tres clics sobre una paraula (Selecciona tot el fragment). 
Fer clic en el marge esquerre del document (Selecciona tota la línia). 
Prémer les combinacions de tecles Ctrl + E (Selecciona tot el text del document). 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

4 

La combinació de tecles que permet seleccionar tot el contingut d'un document és... Ctrl + E
La combinació de tecles que permet copiar un fragment de text seleccionat és... Ctrl + C
La combinació de tecles que permet enganxar un fragment de text que haguem copiat o retallat és... Ctrl + V
La combinació de tecles que permet retallar un fragment de text seleccionat és... Ctrl + X
La combinació de tecles que permet desfer la darrera acció efectuada és... Ctrl + Z
La combinació de tecles que permet refer l'última acció desfeta és... Ctrl + Y

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

5

1. Seleccionar el fragment de text que volem copiar. 
2. Desplegar el contingut del menú Edició. 
3. Seleccionar l’opció Copia. 
4. Situar el punt d’inserció en el lloc on volem situar el text. 
5. Desplegar el contingut del menú Edició. 
6. Seleccionar l’opció Enganxa. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

6

1. Seleccionar el fragment de text que volem copiar. 
2. Prémer la combinació de tecles Ctrl + X. 
3. Situar el punt d’inserció en el lloc on volem situar el text. 
4. Prémer la combinació de tecles Ctrl + V.

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 



118TRACTAMENT DE TEXT - Solucions activitats

 Els documents

1
V F

Quan estem treballant amb el Word i tenim un document obert, no podem crear-ne un altre de nou, ja 
que el Word no permet tenir dos documents oberts a la vegada. X

Quan desem un document per primera vegada, cal indicar a l'ordinador, mitjançant el quadre de diàleg 
Anomena i desa, on el volem desar i amb quin nom. X

En el cas que no indiquem ni el nom ni el lloc, el programa el desarà a la carpeta Els meus documents 
i, com a nom, li assignarà la primera frase del text introduït. X

Si introduïm modificacions en un document de text, per a no perdre el document original, hem de desar 
el document nou en un lloc diferent i/o amb un nom nou. X

La combinació de tecles Ctrl + A desa els canvis introduïts en un document. X
Mitjançant el menú Fitxer podem accedir als últims documents utilitzats pel Word. X

Feedback 4 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 4 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

2

Els fitxers informàtics, als ordinadors, s’emmagatzemen en carpetes. Per a desar un fitxer, hem d’obrir el quadre de 
diàleg Anomena i desa. En aquesta opció, hi trobem la casella Desa-ho a, que mostra la carpeta on s’emmagatzema 
el fitxer. Fent clic en aquesta casella, podem accedir a una llista de totes les carpetes del nostre ordinador, ordenades 
jeràrquicament. Aquesta llista s’anomena arbre de directoris. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

3

Quan desem un document en el qual hem modificat una part del text: 

Es desen els canvis, de manera que el document original es perd.

Feedback correcte: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback incorrecte: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

4

Si volem obrir un document de text desat en un fitxer informàtic: 

Ho podem fer tant des del Word, mitjançant el quadre de diàleg Obre o els documents recents, com des del 
Windows buscant el fitxer a la carpeta on està guardat. 

Feedback correcte: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback incorrecte: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

5

1. Desplegar el contingut del menú Fitxer. 
2. Obrir el quadre de diàleg Anomena i Desa. 
3. Indicar al programa el nom del fitxer i la carpeta on volem desar-lo. 
4. Fer clic al botó Desa del quadre de diàleg Anomena i desa. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 
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6

1. Desplegar el contingut del menú Fitxer. 
2. Obrir el quadre de diàleg Obre. 
3. Accedir a la carpeta on està desat el document des del quadre de diàleg Obre. 
4. Seleccionar el fitxer que volem obrir fent-hi clic a sobre amb el ratolí. 
5. Fer clic al botó Obre del quadre de diàleg Obre. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

 El format dels caràcters

1
V F

El tipus de lletra, el color i la mida no es poden canviar des de cap barra d'eines. X
Per a canviar el tipus de lletra d'un fragment de text, aquest ha d'estar prèviament seleccionat. X
Per a canviar el tips de lletra d'un text seleccionat, només cal fer clic sobre el tipus de lletra en el 
desplegable del quadre de diàleg Tipus de lletra. X

L'estil del tipus de lletra permet posar una part del text en cursiva, negreta o subratllat. X
Quan volem subratllar un determinat fragment de text, ho podem fer amb diferents estils de subratllats. X
Els efectes de text no poden incloure moviment. X

Feedback 4 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 4 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

2

En un processador de text, els caràcters:  

Poden presentar diferents formats de text, com el ratllat, el doble ratllat, diferents tipus de subratllats, etc. 

Feedback correcte: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback incorrecte: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

3

Quan volem modificar el tipus de lletra, la mida i el color d’un fragment de text, un cop ja estigui introduït: 

Podem fer-ho tant des de la barra d’eines Format com des del menú Format. 

Feedback correcte: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback incorrecte: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

4

1. Seleccionar el text al qual volem aplicar l’efecte. 
2. Desplegar el contingut del menú Format. 
3. Accedir al quadre de diàleg Tipus de lletra. 
4. Accedir a la fitxa Efectes del text. 
5. Seleccionar el tipus d’efecte de text que volem aplicar. 
6. Fer clic al botó D’acord. 

Feedback 6 respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 6 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.
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 Format de paràgrafs

1
V F

Per a accedir al quadre de diàleg Paràgraf, ens hem d'adreçar al menú Fitxer. X
Podem veure els canvis de format abans d'aplicar-los en l'apartat Visualització prèvia del quadre de 
diàleg Vores i ombrejat. X

L'alineació permet variar la situació de les línies del paràgraf respecte als marges del document. X
En un paràgraf, totes les línies han de començar a la mateixa distància del marge. X
L'interlineat no es pot modificar des de la barra d'eines Format. X

Quan modifiquem les vores d'un paràgraf, hem de modificar les quatre vores a la vegada. X

Per a modificar les vores i l'ombrejat d'un paràgraf, ens hem d'adreçar al quadre de diàleg Paràgraf. X
Des del menú Format, podem accedir tant al quadre de diàleg Paràgraf com al de Vores i 
ombrejat. X

Podem establir els estils de vores d'un paràgraf, directament, des de l'apartat Visualització prèvia de 
la pestanya Vores del quadre de diàleg Vores i ombrejat. X

Per a introduir un nou nivell en una llista numerada, o en una llista amb pics, podem augmentar el 
sagnat dels elements del nou nivell. X

Els pics d'una llista no es poden personalitzar. X

Feedback 7 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 7 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

2

L’alineació en un document ens indica la situació del text respecte als marges del document. Així, l’alineació en la 
qual totes les línies comencen a partir del marge esquerre, s’anomena alineació esquerra. Si totes les línies estan 
enganxades al marge dret, tenim una alineació dreta. En el cas que les línies estiguin centrades respecte al marge, 
tenim una alineació centrada i, si les línies ocupen tota l’amplada del document, tenim una alineació justificada. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

3

Text format per una o més frases i que està separat de la resta del text per un o més salts de línia. Paràgraf 
Situació de les línies d’un text respecte als marges del document. Alineació 
Alineació que permet que les línies d’un paràgraf ocupin tota l’amplada del document, des d’un marge a l’altre. Justi-
ficat 
Distància entre els marges del document i els paràgrafs. Sagnat 
Distància entre dues línies d’un mateix paràgraf. Interlineat 
Espai que hi ha entre diferents paràgrafs. Espaiat 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 
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4

El sagnat en el qual totes les línies tenen un sagnat superior al de la primera línia, es denomina sagnat francès. 

L’interlineat d’un text es pot establir tant des del quadre de diàleg Paràgraf com des de la barra d’eines Format. 

Quan volem establir una vora en un paràgraf podem posar un límit en un o més costats. 

Quan volem establir un ombrejat en un paràgraf ho podem fer des del quadre de diàleg Vores i ombrejat. 

Els símbols que apareixen davant dels diferents elements d’una llista, es denominen pics. 

En una llista amb pics o una llista numerada podem establir diferents nivells d’organització seleccionant els ele-
ments que convingui i augmentant-ne el sagnat. 

Podem accedir al quadre de diàleg Numeració i pics des del menú Format. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

5

1. Seleccionar el paràgraf o els paràgrafs als quals volem aplicar el sagnat francès. 
2. Desplegar el menú Format. 
3. Obrir el quadre de diàleg Paràgraf. 
4. Assegurar-nos que estem en la fitxa Sagnat i espaiat fent clic a la pestanya corresponent. 
5. Seleccionar l’opció Sagnat francès a la casella Especial de l’apartat Sagnat. 
6. Establir el valor del sagnat a la casella A. 
7. Fer clic al botó D’acord. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

6

1. Seleccionar la llista d’elements que volem convertir en una llista amb pics. 
2. Desplegar el menú Format. 
3. Obrir el quadre de diàleg Numeració i pics. 
4. Assegurar-nos que estem en la fitxa Pics, fent clic a la pestanya corresponent. 
5. Seleccionar el format de pics que més ens interessi. 
6. Fer clic al botó D’acord. 

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

 Ortografia

1
V F

El corrector ortogràfic reconeix totes les faltes d'ortografia d'un text. X
El corrector comprova totes les paraules del text i ens indica aquelles que no formen part del seu diccionari. X
Podem seleccionar la llengua d'un text mitjançant el menú Eines. X
El corrector El corrector ortogràfic també efectua una correcció gramatical. X

Feedback 3 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 3 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 
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2

Quan efectuem la correcció ortogràfica amb el quadre de diàleg Ortografia i gramàtica, aquesta comença des del 
lloc on es troba el punt d’inserció. Cada vegada que el corrector troba una paraula que no està en el diccionari del 
Word, aquest acostuma a oferir diferents opcions. El botó Ignora-ho una vegada ens permet deixar la paraula i que el 
programa ens la mostri la propera vegada que la trobi; el botó Ignora-ho tot fa que el programa mantingui la paraula 
i que no ens la mostri més en el cas que la torni a trobar; el botó Afegeix-ho al diccionari permet afegir la paraula al 
diccionari de manera que mai més ens la mostrarà, i el botó Canvia substitueix la paraula pel suggeriment que tinguem 
seleccionat. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

3

Quan el corrector ortogràfic detecta un error gramatical, ens ho indica subratllant les paraules afectades en verd.

Podem accedir al quadre de diàleg Ortografia i gramàtica des del menú Eines.

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

4

1. Selecciona l’idioma en què està escrit el text des del menú Eines | Llengua | Defineix la llengua. 
2. Desplegar el menú Eines. 
3. Obrir el quadre de diàleg Ortografia i gramàtica. 
4. Assegurar-nos que la paraula que volem canviar i el suggeriment del corrector corresponen al canvi que volem fer. 
5. Fer clic al botó Canvia. 
6. Tancar el quadre de diàleg. 

Feedback totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

 Format pàgines

1
V F

Podem accedir al quadre de diàleg Format de pàgina per mitjà del menú Format. X
Els documents es poden imprimir tant en orientació horitzontal com vertical. X
Els quatre marges d'una pàgina han de tenir la mateixa mida. X
La numeració de les pàgines es pot situar tant en la capçalera del document com en el peu de pàgina. X
Les notes al peu de pàgina sempre estan relacionades amb una paraula o amb algun altre element del 
document de text. X

Podem modificar les notes al peu de pàgina fent-hi un clic a sobre. X
El quadre de diàleg que permet introduir una vora a una pàgina és el mateix que permet introduir una vora 
en un paràgraf. X

El quadre de diàleg Vores i ombrejat, que permet establir un color de fons en un paràgraf, també permet 
establir un color de fons per a tot el document. X

Feedback 5 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 5 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 
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2

Des del quadre de diàleg Format de pàgina, podem establir diferents elements relacionats amb el format de la 
pàgina. Entre d’altres opcions diferents, podem establir la mida del paper, encara que, en general, utilitzem el format 
anomenat DIN A4. Un altre element que podem modificar és la distància entre la vora del paper i el text, és a dir els 
marges del document. Finalment, podem determinar si volem utilitzar el document de manera vertical o horitzontal, 
és a dir, la seva orientació. 

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

3

Podem accedir al quadre de diàleg Format de pàgina mitjançant el menú Fitxer.
Podem accedir al quadre de diàleg Números de pàgina mitjançant el menú Inserció. 
Podem inserir una capçalera i/o un peu de pàgina mitjançant el menú Visualització. 
Podem inserir una nota al peu de pàgina mitjançant el menú Inserció. 
Podem accedir al quadre de diàleg Vores i ombrejat mitjançant el menú Format. 
Podem establir un color com a fons de pàgina mitjançant el menú Format.

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

4

1. Seleccionar la paraula on volem incloure la crida de la nota. 
2. Desplegar el menú Inserció. 
3. Selecciona l’opció Referència. 
4. Fer clic a l’opció Nota al peu... per a obrir el quadre de diàleg Notes al peu i notes al final. 
5. Introduir el text de la nota.

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

 Imatges

1
V F

Podem inserir una imatge en un document de text si la tenim guardada a l'ordinador, però no si està en un 
CD o en una càmera digital. X

Podem copiar una imatge d'un altre document de text o des d'Internet i enganxar-la al nostre document 
de text. X

Un cop inserides les imatges en un document de text, ja no es poden modificar les seves dimensions. X
Quan volguem utilitzar una imatge extreta d'Internet o que no l'haguem feta nosaltres, cal tenir en compte 
els drets d'autor. X

Podem accedir al quadre de diàleg Format d'imatges tant des del menú de context de la imatge com des 
del menú Format. X

El quadre de diàleg que ens permet localitzar una imatge al nostre ordinador per a inserir en un document 
de text, s'anomena Insereix imatge. X

Feedback 4 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 4 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 
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2

Per a copiar una imatge des d’un document a un altre, ens hem de situar damunt de la imatge que volem copiar, accedir 
al menú de context amb el botó dret del ratolí i seleccionar l’opció Copia. Un cop fet això, ens hem de situar en el 
document de Word, obrir el menú de context i seleccionar l’opció Enganxa. 

Podem modificar les dimensions d’una imatge gràcies als punts de control que apareixen en seleccionar la imatge 
amb el botó esquerre del ratolí. Els punts de control se situen en els costats i els vèrtexs de la imatge i, en arrosse-
gar-los amb el ratolí, la imatge canvia de format. 

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

3

Podem accedir a les diferents unitats d’emmagatzematge d’imatges des de la carpeta El meu ordinador de Win-
dows. 

Quan copiem una imatge des d’un document, la imatge queda desada en el porta-retalls. 

Els punts que apareixen en els marges i en els costats d’una imatge, quan la seleccionem, i que ens permeten canviar 
les dimensions, es denominen punts de control. 

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

4

1. Selecciona la imatge que volem modificar. 
2. Desplegar el menú Format. 
3. Selecciona l’opció Imatge... per a obrir el quadre de diàleg Format d’imatge. 
4. Situar-nos en la fitxa Presentació fent clic a la pestanya corresponent. 
5. Seleccionar l’Estil d’ajustament i l’Alineació horitzontal que més ens convingui. 
6. Fer clic al botó D’aceptar. 

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

 Dibuix

1

V F
Un cop introduïda una forma automàtica en un text, podem modificar-la mitjançant els punts de control. X
Per a introduir una forma automàtica en un document de text, primer hem de seleccionar-la a la barra 
d'eines Dibuix i després hem de fer clic on la volem inserir i, sense deixar anar el botó, arrossegar-la fins 
que tingui les dimensions adequades.

X

Els quadres de text no es poden situar sobre altres objectes. X
El color d’emplenament permet canviar el color de quadres de text, formes automàtiques, rectangles, 
el·liipses i altres objectes. X

A les formes automàtiques, no se'ls pot canviar l'estil ni el color de les línies. X
Quan apliquem una ombra a un objecte, podem triar entre diferents estils d'ombra. X
A una línia, no li podem aplicar un efecte 3D. X

Feedback 4 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 4 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 
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2

L’eina del Microsoft Word que ens permet crear títols vistosos per als nostres documents, s’anomena WordArt. Per 
a crear un títol amb aquesta aplicació, hem d’accedir al quadre de diàleg Galeria de WordArt per mitjà de la barra 
d’eines Dibuix. Un cop l’hem creat mitjançant el menú de context, podem accedir al quadre de diàleg Format de Wor-
dArt, que ens permetrà modificar altres paràmetres, com el color, la mida, etc. 

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

3

L’opció de la barra d’eines Dibuix que ens permet crear crides, fletxes de bloc, connectors, etc., s’anomena Auto-
formes. 

L’opció de la barra d’eines Dibuix que ens permet crear rectangles de diferents dimensions en l’interior dels quals es 
pot introduir text, s’anomena Quadre de text. 

L’opció de la barra d’eines Dibuix que ens permet transformar una línia en una fletxa i viceversa, s’anomena Estil de 
fletxa.

L’opció de la barra d’eines Dibuix que ens permet crear efectes de tres dimensions, s’anomena Estil 3D. 

Podem modificar l’aspecte i la relació amb el text d’una autoforma mitjançant la barra d’eines Llenç de dibuix. 

Podem inserir línies, rectangles, el·lipses i altres formes geomètriques en un document mitjançant la barra d’eines 
Dibuix. 

El quadre de diàleg que ens permet modificar els colors i les línies d’un WordArt, i el seu disseny, s’anomena Format 
de WordArt.

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

 Imprimir

1
V F

Podem accedir a la visualització prèvia tant des de la barra d'eines Estàndard com des del menú 
Fitxer. X

El zoom de la barra d'eines Visualització prèvia permet visualitzar el document a diferents escales. X
Amb la visualització prèvia del document, només podem veure les diferents pàgines d'una en una. X
L'opció Pantalla completa permet augmentar l'àrea de visualització de la Visualització prèvia. X
Des del quadre de diàleg Imprimeix, podem imprimir un fragment de text si, prèviament, l’hem triat. X
Mitjançant l'opció pàgines per full, com a màxim només podem imprimir dues pàgines del 
document en cada full. X

Feedback 4 o més respostes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback menys de 4 respostes correctes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes. 

2

L’opció que ens permet veure l’aspecte d’un document abans d’imprimir-lo, s’anomena Visualització prèvia. Podem 
accedir a Visualització prèvia per mitjà del menú Fitxer i de la barra d’eines Estàndard. En la barra d’eines Visua-
lització prèvia, entre altres opcions, podem veure el document en la mateixa escala que el veurem quan l’imprimim 
mitjançant l’opció Lupa, visualitzar el document ampliat o reduït amb l’opció Zoom i reduir la mida de lletra fins que 
càpiga tot en un full per mitjà de l’opció Redueix per ajustar. 

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.



126TRACTAMENT DE TEXT - Solucions activitats

3

L’apartat del quadre de diàleg que ens permet decidir quina part del document imprimim, s’anomena Interval de pà-
gines.

La casella del quadre de diàleg que ens permet decidir si imprimir les pàgines parelles, les imparelles o tot el document, 
s’anomena Imprimeix només.

La casella que permet establir quantes pàgines d’un document s’imprimiran en cada full de paper, s’anomena Pàgines 
per full. 

La combinació de tecles que permet accedir al quadre de diàleg imprimir és Ctrl + P. 

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.

4

1. Obrir el quadre de diàleg Imprimeix. 
2. Establir quina part del document volem imprimir en Interval de pàgines. 
3. Establir l’opció Pàgines parells a la casella Imprimeix només. 
4. Fer clic al botó D’acord. 

Feedbak totes correctes: Molt bé. Has entès de manera correcta els conceptes d’aquest tema. 
Feedback alguna, diverses o totes incorrectes: Hauries de repassar aquest tema abans de continuar, perquè no tens clars alguns conceptes.
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Tractament de text 

glOSSarI

Alineació
En els processadors de text, és la disposició espacial que pren un element en 
relació a les vores de l’espai que pot ocupar. 

Arbre de directoris
Representació gràfica de tots els directoris (carpetes), i la seva relació jeràr-
quica, que conté un disc dur o qualsevol altra unitat d’emmagatzematge 
d’informació. 

Àrea del document
En alguns programes informàtics, com en els processadors de text, és l’espai 
destinat a introduir el text i la resta d’elements que ha de contenir un docu-
ment. 

Barra d’eines
Barra que inclou una sèrie de botons i/o caselles que activen les funcions més 
habituals, de manera que s’hi pugui accedir d’una manera ràpida i intuïtiva. 

Barra d’estat
Barra mitjançant la qual un programa ens ofereix informacions diverses, com 
les accions que està efectuant una determinada aplicació. Generalment, se 
situa a la part inferior de les finestres. Un cas especial és la barra d’estat del 
Windows, que també acostuma a trobar-se a la part inferior de la pantalla.

Barra de desplaçament
Conté elements que se situen, generalment, a la part dreta i inferior de les 
finestres del Windows i que permeten controlar quina part del contingut de 
la carpeta podem visualitzar, quan aquest és més gran que la superfície que 
podem visualitzar. 

Barra de menús
Barra que conté els menús de l’aplicació o carpeta que conté la finestra. Ge-
neralment, se situa a sota de la barra de títol. 

Barra de títol
Barra que se situa a la part superior de les finestres de Windows i que ens 
indica el tipus de contingut de la finestra i el seu nom. S’hi troben els botons 
de control. 

Botó Inicia
Botó que se situa a la barra d’estat de Windows i que permet accedir a dife-
rents aplicacions del programa. 

Botons de control
Botons situats a la barra de títol de les finestres del Windows que permeten 
dur a terme diferents accions amb aquestes finestres, com tancar-les, mini-
mitzar-les, maximitzar-les i redimensionar-les. 
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Capçalera
Espai que es pot establir a la part superior de les pàgines d’un document de 
text, en el qual es poden introduir diferents elements, com text, imatges, etc., 
i que es va repetint en totes les pàgines que l’usuari decideixi . 

Caràcter
Cada un dels signes que formen part d’un text, que, en la seva gran majoria, 
poden ser introduïts mitjançant el teclat. S’inclouen les lletres, els nombres, 
els signes de puntuació i altres símbols (+, -, *, €, @, #, etc.). 

Carpeta
Espai en el qual s’emmagatzemen un conjunt de fitxers i que està proveït 
d’un nom, igual que els fitxers, amb l’objecte de localitzar-la i identificar-
la. El terme carpeta s’utilitza en sistemes operatius basats en entorns 
gràfics, com el Windows, mentre que es parla de directori en entorns no 
gràfics. 

CD
Sigles de disc compacte, un tipus de disc que permet l’emmagatzematge, la 
lectura i, en alguns casos, la gravació de dades digitals. 

Correu electrònic
Aplicació d’Internet mitjançant la qual els usuaris poden enviar i rebre mis-
satges. 

Cursor
Marca mòbil que es desplaça per la pantalla del monitor en manipular el ratolí 
i que sol tenir forma de fletxa, encara que la seva forma pot canviar per a in-
dicar a l’usuari que, en el punt en el qual es troba el cursor, es pot fer alguna 
acció determinada. 

Desplegable
Botó que, en activar-lo, ofereix una llista de possibilitats que poden ser selec-
cionades per l’usuari en funció de l’acció que ha de dur a terme l’aplicació. 

Disc dur
Dispositiu d’emmagatzematge de dades digitals de gran capacitat. Poden ser 
interns, els quals es troben a l’interior de l’ordinador, o externs. 

Documents recents
Aplicació que presenten alguns programes informàtics que permet accedir 
d’una forma ràpida i senzilla als últims fitxers utilitzats pel programa infor-
màtic.
 
Drecera
Icona que es pot situar a la pantalla de l’ordinador o a l’interior d’una carpeta 
i que, en fer-hi clic a sobre, permet accedir a un programa informàtic o al 
contingut d’un fitxer.

DVD
Sigles de disc versàtil digital, un tipus de disc amb una capacitat i una qualitat 
de reproducció superior a les dels discos compactes. 

Entorn de treball
Conjunt d’elements i d’eines que ens mostren els programes informàtics en 
pantalla i que ens permeten interaccionar. 
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Escàner
Aparell que permet transformar el contingut d’un document en una imatge 
digital que pot ser visualitzada per certs dispositius electrònics i modificada 
amb l’ajuda de programes informàtics adequats. 

Escriptori
Pantalla que apareix en obrir determinats sistemes operatius, com, per exem-
ple, el Windows, i que conté una sèrie d’icones que permeten a l’usuari fer 
diverses tasques d’una manera ràpida i intuïtiva. 

Espaiat
En els processadors de text, espai que queda entre dos paràgrafs. 

Fitxer
Conjunt d’informació que s’agrupa sota un nom determinat i que pot ser inter-
pretat pel programa informàtic adequat. 

Format d’un document
Disposició del text i d’altres elements que s’estableixen en alguns documents 
destinats a ser impresos o mostrats a la pantalla. 

Format d’un fitxer
Codi en el qual les dades electrònics poden ser emmagatzemades i que 
permet que siguin interpretades per un programa adequat. El format d’un 
fitxer s’incorpora al nom d’aquest separat per un punt. D’aquesta manera, 
podem trobar diferents tipus de format segons el tipus de fitxer (fitxers de 
text: doc, odt, rtf, etc.; fitxers d’imatge: jpg, gif, tif, etc., i format de so: mp3, 
wav, etc.). 

Icona
Imatge o dibuix situat a l’escriptori del Windows o a l’interior d’una carpeta 
que representa un programa informàtic, un fitxer o una carpeta i que, en fer-hi 
clic a sobre, permet accedir a l’element que representa. 

Interlineat
En un processador de text, és l’espai que s’estableix entre dues línies. 

Marge
Espai en blanc que es deixa al voltant d’un document de text. 

Memòria USB
Dispositiu portàtil que permet emmagatzemar dades electròniques i traslla-
dar-los d’un ordinador a un altre. Segons la seva forma, pot rebre diferents 
noms, com llapis USB, llapis de memòria, etc., sent conegut també pel terme 
anglès pen drive. 

Menú
Llista d’aplicacions que ofereix un programa informàtic i que s’agrupen ate-
nent diversos criteris. 

Notes al peu de pàgina
Comentaris que se situen a la part inferior d’una pàgina i que permeten am-
pliar la informació o fer aportacions respecte a algun terme o alguna idea 
expressada en el text. 

Ombrejat
Color de fons que es pot establir en alguns elements d’un document de text.
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Panell de tasques
Panell que apareix quan activem determinades aplicacions d’alguns progra-
mes informàtics i que permeten seleccionar diferents paràmetres relacionats 
amb l’aplicació que es vol executar. 

Peu de pàgina
Espai que es pot establir a la part inferior de les pàgines d’un document de 
text en el qual es poden introduir diferents elements, com text, imatges, etc., i 
que es va repetint en totes les pàgines que l’usuari decideixi. 

Pics
Element gràfic que permet identificar els diferents elements d’una llista

Porta-retalls
Zona de la memòria del Windows en la que es pot emmagatzemar diferent 
tipus d’informació, de manera que estigui disponible per a ser utilitzada en un 
altre moment. Les opcions Copiar i Retalla de la majoria de programes per-
meten introduir informació al porta-retalls, que pot ser recuperada mitjançant 
l’opció Enganxa. 

Processador de text
Programa informàtic que permet l’elaboració de tot tipus de textos escrits. 

Programa informàtic
Conjunt d’instruccions que permet que l’ordinador desenvolupi diferents tas-
ques, com, per exemple, fer un document de text, reproduir un fitxer de so, fer 
determinats càlculs amb un full de càlcul, etc. 

Punt d’inserció
En alguns programes informàtics, com els processadors de text, és el lloc del 
document en el qual s’insereixen els diferents elements que anem introduint. 
Es representa amb una petita línia vertical. 

Punts de control
En els processadors de text, els punts de control són vuit punts petits que 
apareixen a les vores i als vèrtexs de determinats elements en seleccionar-
los, i que permeten desplaçar-los i variar-ne les dimensions. 

Quadre de diàleg
Finestra de petites dimensions que apareix a la pantalla del monitor quan una 
aplicació o un programa informàtic ens aporta i, al mateix temps, ens demana 
informació per a poder dur a terme una determinada instrucció. 

Regla (o regleta)
Eina que presenten alguns programes informàtics, com els processadors de 
text, i que permet controlar els marges, les tabulacions, els sagnats i altres 
elements dels documents. 

Sagnat
Espai en blanc que se situa entre els caràcters que formen una línia i els 
marges del document. 

Sistema operatiu
Programa informàtic que s’encarrega de la gestió dels processos bàsics del 
funcionament d’un ordinador, i que permet que la resta de programes infor-
màtics pugui funcionar. 
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Tecles de navegació
Conjunt de tecles que ens permeten desplaçar-nos pels menús, pels ele-
ments que es mostren en una pantalla i per l’interior de diversos arxius i 
documents. 

Tipus de lletra
Conjunt de caràcters tipogràfics (lletres, nombres, signes de puntuació i altres 
símbols) que presenten una homogeneïtat pel que fa al disseny i a altres as-
pectes i que s’agrupen sota un determinat nom.

Vora
Línia que es pot posar en un o més dels costats d’alguns dels elements que 
pot contenir un document de text.

WordArt
Aplicació de l’MS Word que permet crear títols cridaners i, visualment, atrac-
tius.




