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Objectius: 
 Fes servir les opcions de format de caràcter 

 Inserir simbols 

Exercici: 
1.- Obre un document de Word en blanc i escriu el següent text: 

Motorclass6 el convida a conèixer... 

Les principals novetats automobilístiques. 

 

Vingui i veurà: 

Les línies més avantguardistes 

Els motors més eficients 

Els acabats més acurats 

 

Visiti’ns a les nostres instal·lacions de Maria Solà No 5, en horari de: 

Dilluns a dissabte, de 10 a 20 hores 

Diumenge de 10 a 14 hores 

No se’n penedirà... 

2.- Fes clic a qualsevol  lloc de la primera línia de text i després fes clic sobre el botó Centrar de 

la barra d’eines. 

 

3.- Selecciona la paraula Motorclass. I posar-lo a majúscules. 
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Mantenint aquesta paraula seleccionada, desplega la llista de Fonts i tria Impact; desplega la 

llista mida i tria 28; fes clic sobre el botó Cursiva, desplega Color de font i tria el color blau. 

 

4.- Selecciona ara el caràcter 6 i aplica les mateixes característiques de tipus de font, mida y 

cursiva però fes que tingui un color vermell. 

5.- Situa’t a l’esquerra de la paraula el; polsa la tecla Tab per separar el text anterior. 

6.- Selecciona ara tot el text fins al final de la línia i aplica el format font Verdana de 16 punts. 

7.- Situat a qualsevol punt de la segona línia i fes clic sobre el botó Centrar de la barra d’eines. 

Selecciona tot el text d’aquest línia i aplica un format de font Verdana de 16 punts. 

8.- Situa’t davant  la paraula Vingui. Selecciona tot el text d’aquesta línia i de les tres següents i 

seguidament aplica aquest format de font: Comic Sans MS, 12 punt.  

9.- Torna’t a situar davant la paraula Vingui  i polsa la tecla Tab. Porta el cursor davant la 

primera paraula de les tres files següents i, a cada una, polsa dos cops la tecla Tab. 

10.- Selecciona la paraula Avantguardistes.  
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Fes el mateix amb les paraules eficients i acurats. 

11.- Porta el cursor davant la fila Les línies més avantguardistes.  

 

 

 

Ara fes clic al document i porta el cursor davant del primer  del primer caràcter de la línia 

següent i repeteix el procés.  Lo mateix per la següent línia. 
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12.- Fes clic davant la paraula Visiti’ns i polsa la tecla Tab. Per cada una de les dues línies 

següents, fes clic  davant de la primera paraula  i polsa dos cops la tecla Tab. 

13.- Porta el cursor davant de la paraula dilluns i selecciona la opció de inserir símbol. 

 

Ara fes clic al document y porta el cursor davant el primer caràcter de la línia següent, inserir el 

mateix símbol. Selecciona el caràcter de cadascun dels símbols que acabes d’inserir  i polsa la 

combinació de tecles Ctrol + > fins que la seva mida segui 18. 

14.- Al botó Ressaltar de la barra d’eines, tria el color groc. Arrossega el cursor del ratolí sobre 

les paraules dilluns a dissabte y diumenge per que a sobre d’elles es col·loqui una banda 

d’aquest color. Després torni a fer clic sobre el botó ressaltar. 

 

15.- Fes clic a qualsevol lloc de l’ultima línia del text i després fes clic sobre el botó de la barra 

d’eines  Alinear a la derecha. Selecciona tot el text de la línia i aplica el format font Trebuchet 

MS, mida 16, negreta.  

16.- Porta el cursor després de l’últim punt d’aquesta frase i polsa Intro. Iniciaràs una nova línia 

també alineada a la dreta. Insereix el símbol 74 de la font Wingdings i després polsi tres nous 

punts. 

17.- Desa el document amb el nom Exercici Word – Sessió 02 – Format de caràcters. 
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MOTORCLASS6  el convida a conèixer... 

Les principals novetats automobilístiques. 

 

Vingui i veurà: 

Les línies més  a v a n t g u a r d i s t e s  

Els motors més  e f i c i e n t s  

Els acabats més  a c u r a t s  

 

Visiti’ns a les nostres instal·lacions de Maria Solà No 5, en horari de: 

Dilluns a dissabte, de 10 a 20 hores 

Diumenge de 10 a 14 hores 

No se’n penedirà... 

... 
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Objectius: 
 Aprendre a usar les opcions de format de caràcter 

 Inserir caràcters especials 

Exercici: 
1.- A un document blanc copia el text que trobaràs al final de la pràctica. 

2.- Realitza els següents canvis: 

 Títol de la cançó: Tahoma, negreta, 18 punts, doble subratllat, efectes d’ombra i 

contorn, centrat. 

 Autors: Arial, 11 punts, negreta, alineat a la dreta. 

 Copyright: Curier New, 12 punts, alineat a la esquerra. 

 Lletra cançó: Bookman Old Style, 12 punts, espaiat de 0,5 punts, centrat, posa cada 

estrofa d’un color diferent. 

3.- Desa-ho amb el nom Exercici Word - Sessió 02 – Format de caràcters (Opcional)- 

4.- A continuació crea un nou document en blanc i insereix els següents caràcters: 

, , , , , , , ,  

 

5.- Ara escriu el text que hi ha a continuació tal i com apareix fent servir les propietats de 

format de font: 

Superíndice Subíndice  VERSALES Tachado 
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6.- Escriu el rètol Restaurant Tirant lo Blanc amb lletra MS Serif de 20 punts, negreta, versales, 

de color blau obscur. 

RESTAURANT TIRANT LO BLANC 

7.- Desa el document amb el nom Exercici Word – Sessió 02 – Caràcters especials (Opcionals) i 

tanca el Word. 
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BAILARÁS COMO UN INDIO 

Bailarás como un indio 
danzas guerreras que te ayudarán 

Cantarás con los mirlos, 
Tu cando no será estéril jamás. 

Que tu voz se perdió 

y has de ser tú otra vez. 
 

Los momentos más cortos, 
Todo este tiempo que viví por ti, 

Son raícez aéreas 

Que me sostienen impidiéndome caer. 
 

He armado mi paraguas 
con varas de niebla gris. 

Ya preparo mi arco y mi zurrón. 

Recuerdo tus promesas como si fuese ayer; 
mi parte del camino la haré a pie. 

Si tu voz se perdió 

Volverás a ser tú. 
 

En un bosque de risas, 
de cascabeles que te alegrarán, 

hallarás en las brisas 

sonido que te enseñen a volar. 
Donde el caballo pace 

La hierba crec e mejor 
y cuando la estación cambia el ave ha de volar. 

Recuerdo las promesas que el tiempo borró, 

Tu parte del camino la haré yo. 
 

Paremos un momento: quiero oír la lluvia que empieza a caer. 

En este viernes negro ha de llover, las nubes nos consolorán. 
 

En un bosque de risas, 
de cascabeles que te alegrarán, 

hallarás en la brisa 

sonidos que te ensenyen a volar. 
 

Bailarás como un indio 
Danzas guerreras que te ayudarán. 

Cantarás con los mirlos, 

Tu canto no será estéril jamás. 
 

Música: M. García – Q. Portet; Letra: M. García 

© Can records 


