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Objectius: 
 Usar el corrector automàtic del text 

 Canviar l’ idioma 

 Fer servir les eines de cercar y reemplazar 

Exercici: 
1.- Ves al pestanya Revisar. 

 

 

Desactiva l’opció de Revisar ortografia mienstras se escribe. 
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2.- Escriu el següent text tal com està escrit sense corregir les faltes de orografia i gramàtica 

que trobaràs. 

ALBERT EINSTEIN 

 Científic de origen alemany. Considerat com el màcsim físic teòric del nostre segle, i 

conegut, sobre tot, com el creador de la teoria de la relativita. Guardonat amb el premi Novell 

de física a l’any 1921. Nascut a Ulm (Alemanya), en un dels molts viatges que va realitzar a l’ 

Institut federal de Tecnologia Suís a l’edat de 17 anys. Després d’excavar els seus estudis es va 

nacionalitzar suís, i va començar a treballar a la Oficina Suïssa de Patents de Berna. Feina hunil, 

que el va convertir en un bon asaminador de patents i el va proporcionar la tranquilitat 

econòmica sufisient per continuar amb les seves investigacions en solitari, arribant a puvlicar 

al 1905 els seus primers articles als que abordava els camps del mobiment brownià, l’efecte 

fotoelèctric, i la relativitat especial. Va contraure dos cops matrimoni, la primera al 1903, d’or 

van néixer dos fils, i la segona poc desprès del 1916, amb una cosina seva que va aportar dues 

filles del seu anterior matrimoni. Al 1909 va aconseguir la seva primera plaça de professor 

titular a la Universitat de Zuric; va ser nomenat director de l’Intitut de Física Kàiser Wilhelm de 

Berlín a l’any 1913, i dos anys més tard publicaria la Teoria general de la relatività. 

3.- Aplica a continuació la correcció d’ortografia i gramàtica (F7)  

4.- Un cop finalitzada torna a activar l’opció de Revisar ortografía mienstras se escribe. 
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5.- Escriu el següent text i el corregeixes utilitzant el botó dret del ratolí a mesura que el propi 

programa vagi indicant les faltes. 

La seva teoria consta de dos enunciats diferents. El primer, publicat al 1905 i anomenat 

de la relativita especial, s’ocupa de sistema que es mouen un respecte de l’altre amb belocitat 

constant (inclòs podent ser igual a zero); es segon (de 1916), anomenat de la relativitat 

general, s’ocupa de sitemes que es mouen a velocitat variable. Els postulats de la relativitat 

especial són dos; el pimer afima que tot moviment es relatiu a qualsevol altra cosa, i per atant 

l’èter, que s’havia considerat durant tot el segle XIX com medi propagador del llum, i com 

l’única cosa absolutament ferma de l’Univers, amb moviment asolut i no determinables, 

quedava fora de lloc a la física, que no necessitava un concepte semblant (que no podia 

determinar-se per cap experiment). 

El segon postulat afirma que la velocitat del llum és sempre costant amb respecte a 

qualsevol observador. De les seves premisses teòriques va otenir una sèrie d’equacions, que 

varen tenir conseqüències importants i també algunes desconcertants, com l’augment de la 

massa amb la velocita. Un dels seus resultats més importants va ser l’equivalència entre massa 

i energia, segons la coneguda fórmula E=mc2, a la c és la velocitat del llum i E representa 

l’energia aconseguida per un cos de massa m quan tota la seva massa sigui convertida en 

energia. 

6.- Al text anterior fes servir les eines de cercar i reemplaçar per substituir l’any 1916 per la 

data 1918). Canvia també de la materixa manera on posa el segle amb números romans (XIX) 

per l’equivalent en lletres (dinou). 

 

 

7.- Canvia ara d’idioma mitjançant  
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8.- Escriu el següent paràgraf i comprova si funciona la correcció gramatical: 

Aunque Fernando Magallanes nació en Portugal, comenzó a navegar bajo la bandera 

del conocido rey de España, Fernando, en 1503. El motivo del viaje de Magallanes era 

encontrar un camino a las Indias Orientales, viajando hacia el oese. 

9.- Desa el document amb el nom Exercici Word – Sessió 06 – Ortografia. 

 

 

 

 

 

 

 


