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Objectius: 
 Aprendre a desar un document amb diferents noms y a obrir-lo posteriorment 

 Usar diferents alineacions de paràgraf 

 Aplicar sagnats 

 Usar la Lletra Capital 

 

 

 

Exercici: 
1.- En un document nou, insereix una línia en blanc i escriu el següent text tal i com està: 

ot desar el document actiu al que està treballant, ja sigui un document nou o un 

d’existent, i desar al mateix temps tots els documents oberts. A més, pot desar una còpia 

del document actiu amb un nom diferent o en una altra ubicació. 

ot desar un document amb un altre format d’arxiu per utilitzar-lo en un altre programa. Per 

exemple, pot desar un document de Word en un format d’arxiu que pugui llegir-se en versions 

anteriors de Word, en Microsoft Works o en WordPerfect i, a continuació, desar-lo al seu 

format original. Per exemple, por obrir un document de WordPefect, modificar-lo en Word i 

desar-lo en format de Word o de WordPefect. Pot desar un document amb una extensió 

d’arxiu diferent sense canviar el format de l’arxiu. Per exemple, pot desar un document de 

Word amb una extensió d’arxiu .abc. 

ord està configurat per desar automàticament documents a fi de recuperar-los en cas 

que el programa es bloquegi o es produeixi un tall al subministrament elèctric. Quant la 
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funció d’Autorrecuperació  està activada, els canvis que realitzi al document es desaran a un 

arxiu de recuperació basat a l’interval especificat per desar el document. Per exemple, si 

defineix Autorrecuperació per que desi cada cinc minuts, recuperarà més informació que se la 

bloqueja mentrestant té documents oberts i ha de reiniciar el sistema, Word obrirà 

automàticament els arxius recuperats quant inici de nou el programa. La informació dels arxius 

de recuperació reflexa el contingut de l’arxiu l’última vegada que Autorrecuperació va desar el 

document, aquesta funció no substitueix a l’operació de desar regularment els documents; 

l’arxiu de recuperació s’eliminarà quan desi o tanqui el document. 

2.- Desa el document amb el nom Exercici Word – Sessió 03 – Format de paràgraf. 

3.- Tanca el document i seguidament torna a obrir-lo fent servir el botó corresponent de la 

barra d’eines estàndard. 

4.- Escriu al principi del document Versió 2.0 i desa de nou el text però ara amb el nom Exercici 

Word – Sessió 03 – Format de paràgraf2. 

5.- Centra el títol que acabes d’escriure i aplica als paràgrafs un, dos i tres respectivament les 

alineacions dreta, esquerra i justificada. 

6.- Aplica els següents sagnats a cadascun dels paràgrafs: al primer un esquerre d’1 cm. I un 

dret d’1,5 cm., al segon un de primera línea d’1,2 cm. I al tercer un francès de 2 cm. 
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7.- Fes que el segon paràgraf tingui un espaiat anterior de 6 punts, i que el tercer tingui un 

anterior de 12 punts i un altre posterior de 6. 

8.- Per últim aconsegueix que el primer paràgraf tingui un interlineal de 1,5 línies. 

9.- Desa els canvis realitzats i tanca el Word. 
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Objectius: 
 Aprendre a usar les opcions de format de catàcters 

 Treballar amb la lletra capital 

Exercici: 
1.- Copia el següent text tenint en compte que: 

 La primera línea és amb lletra Arial, de 18 punts, negreta i cursiva. 

 La segona línia és amb lletra Arial, de 14 punts i cursiva, i té un espaiat anterior i 

posterior de 6 punts. 

 Els paràgrafs del text tenen com a tipus de lletra Tahoma de 10 punts, un sagnat de 

primera línia d’1 cm, un interlineat de 1,5 i un espaiat posterior de 3 punts. 

 La lletra capital és de tipus Bookman Old Style. 

 

EL TRIOMF ES CONVERTEIX EN TRISTESA 

L’expedició torna sense es seu dirigent 

 

a dos anys, 31 dels 280 components de la tripulació de Fernando Magallanes van 

tornar a port espanyol, després de gairebé tres anys a la mar. Amb gran tristesa, 

hem d’informar que el capità Magallanes va ser mort per uns natius, durant el viatge. 

Encara que Fernando Magallanes va néixer a Portugal, va començar a navegar sota la 

bandera del conegut rei d’Espanya, Fernando, el 1503. El motiu del viatge de Magallanes era 

trobar un camí a les Índies Orientals, viatjant cap a l’oest. 

En primer lloc, van creuar l’oceà Atlàntic fins a Brasil, i després cap el sud, on 

Magallanes va trobar un petit estret entre el continent i una diminuta illa de la part més al sud 

de Sud-americà. 

Magallanes, i tots els de la tripulació que no havien mort per inanició, desnutrició o 

devorats per monstres marins, van navegar cap a l’oest, a través de l’oceà Pacific, fins les Illes 

Filipines. 

Durant la seva estança a les illes, molts dels tripulants van morir a conseqüència de les 

fletxes enverinades que els van llençar els indígenes. Un d’ells era Fernando Magallanes. 

Demà a la tarda s’oferirà un funeral per l’ànima de Fernando Magallanes, i aquest petit 

estret de l’extrem sud d’americà que va ser navegat per ell, serà nomenat des d’ara Estret de 

Magallanes. 

 

2.- Desa l’exercici amb el nom Exercici Word – Sessió 03 – Format de paràgraf (Opcional) 
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