
 W0 – Llistes i tabuladors Pàg. 1 

Objectius: 
 Identificar i aplicar els tipus de vinyetes 

 Identificar i aplicar els tipus de numeració 

Exercici: 
1.- Escriu el següent text: 

SOCIETAT DE COMTABLES DE BARCELONA  

 

ASSEMBLEA GENRAL ANUAL 
 

L’assemblea General Anual de la Societat de Comptables de Barcelona es celebrarà a les 20:00 

h. Del Dimarts 22 de Juny de 2004. El seu lloc de celebració serà l’Hotel Victoria, plaça 

Zocodover, número 3, Badalona, saló de Conferencies 1. 

 

Agenda 

 

1. Introducció 

2. Actes de l’Assemblea General Anual del 20 de Juny de 2004 

3. Elecció de la Junta Directiva i del Comitè per als següents càrrecs: 

 President 

 Secretari 

 Tresorer 

 Encarregats de la Junta 

 Associats 

 Programes 

 Desenvolupament Professional 

 Assumptes Socials 

 Govern 

4. Altres activitats 

5. Clausura de l’Assemblea 

Carolina Santos 

Presidenta accidental 

 

2.- Desa el document amb el nom Exercici Word – Sessió 08 – Llistes i tabuladors. 
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Objectius: 
 Identificar i aplicar els tipus de vinyetes 

 Identificar i aplicar els tipus de numeració 

 Identificar i aplicar els tipus d’esquemes numerats 

 Utilitzar tabulacions 

Exercici: 
1.- Crea la següent recepta de pudin de poma utilitzant una llista numerada: 
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Pas U. Pelar i tallar a trossos les pomes 

Pas Dos. Col·locar-les a una cassola amb el sucre i la mantega, i apropar a un 

foc suau per què es vagin fent molt a poc a poc 

Pas Tres. Quan les pomes estiguin ben cuites, retirar-les i deixar que es 

refredin. 

Pas Quatre. Batre els ous com truita i barrejar-los amb les pomes cuites 

Pas Cinc. Fondre el sucre amb el rajolí de suc de llimona a una cassola i moure 

amb cullera de pal sobre el foc fins que es faci caramel 

Pas Sis. Banyar les parets y el fons d’un motlle de flam amb el caramel i 

deixar refredar 

Pas Set. Omplir el motlle amb la barreja de pomes 

Pas Vuit. Coure al forn a 180º, sense bany Maria, durant 30-40 minuts 

Pas Nou. Comprovar si està espessint introduint un escuradents, treure en fred 

Pas Deu. Servir amb unes natilles lleugeres i una salsa de maduixa 

Pas Onze. Adornar amb qualsevol fruita vermella 

2.- Construeix el següent índex usant les opcions d’esquema numerat. 
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1. Novetats i característiques de Word 2002 ......................................................... 5 

1.1. Introducció .................................................................................................. 5 

1.2. Millores i noves característiques ................................................................ 6 

1.3. Resum de novetats i millores .................................................................... 14 

2. L’àrea de treball ................................................................................................ 16 

2.1. Introducció ................................................................................................ 16 

2.2. La gran pantalla de Word 2002 ................................................................. 17 

2.3. Control i personalització de Word 2002 ................................................... 25 

2.3.1. Modes de treball ............................................................................... 26 

2.3.2. Elements de pantalla ......................................................................... 30 

2.4. Desplaçament de documents ................................................................... 34 

3.- Realitza el següent exercici de tabulació: 

 COGNOMS NOM NOTA 

 Xalabarder García David 3,7 

 Girona Roca Anna 7 

 Ruiz Bou M. Rosa 10 

 Garcia-Laredo Sanz María 7,7 

 

4.- Desa el document amb el nom Exercici Word – Sessió 08 – Llistes y tabuladors (Opcional). 

 

 

 


