
Activitats

« Unitat 2. Tractament de textos. 
L'OpenOffice Writer avançat
Tractament de textos. L'OpenOffice Writer avançat

Estils

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Conèixer els diferents tipus d'estils.•
Aplicar estils.•
Utilitzar l'eina d'estils.•

Els estils

Els estils permeten donar format al document segons una forma preestablerta a la plantilla o 
al mateix document. L'OpenOffice.org Writer diferencia entre els estils de paràgraf, de 
caràcter, els de marc, els de pàgina i els estils de llista.

Estils de paràgraf: Contenen les propietats de format del paràgraf: sagnat i espaiat, 
alineació, flux del text, tipus de lletra i les seves característiques, contorns, tabulació, 
inicials destacades i, finalment, les característiques del fons de paràgraf.

•

Estils de caràcter: Contenen les propietats de format dels caràcters: tipus de lletra, 
efectes del tipus de lletra, posició i, finalment, característiques del fons de lletra.

•

Estils de marc: Contenen les propietats de format dels marcs: tipus (quant a la mida i 
posició), opcions, ajustament pel que fa al text del document, fons del marc, 
característiques del contorn i, finalment, columnes del marc.

•

Estils de pàgina: Contenen les característiques de disseny de les pàgines del document: 
format del paper i marges del document, característiques del fons de pàgina, capçalera i peu 
de pàgina, característiques dels contorns de la pàgina, columnes de la pàgina i, per últim, 
les característiques de les notes al peu.

•

Estils de llista: Contenen les característiques de disseny per aplicar-les a les llistes 
numerades i les llistes amb pics: tipus de pics, estils de numeració, tipus d'esquema, gràfics, 
posició i espaiat en funció del nivell i, per últim, les opcions corresponents a cada nivell.

•

Aplicació d'estils

Els estils es poden aplicar de diferents formes i amb diferents eines:

Amb la barra d'eines.•
Amb el teclat.•
Des de la finestra Estils i formatació.•

Amb la barra d'eines

Els estils més comuns de paràgraf, de caràcter i de llistes, es poden aplicar fàcilment des de la 
barra d'eines Formatació amb les opcions de l'eina Aplica l'estil.

 

Alguns estils es poden aplicar també amb determinades combinacions de tecles del teclat:

Ctrl+1 aplica l'estil Encapçalament 1.•
Ctrl+2 aplica l'estil Encapçalament 2.•
Ctrl+3 aplica l'estil Encapçalament 3.•
Ctrl+0 (zero) aplica l'estil Per defecte.•

L'opció de menú Eines \ Personalitza... \ Teclat permet assignar diferents combinacions de 
tecles a determinats estils de paràgraf, caràcter, etc.

Des de la finestra Estils i formatació
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Per obrir la finestra Estils i formatació, es pot procedir de diferents maneres:

Activant l'eina  Estils i formatació.•
Des de l'eina Aplica l'estil amb l'opció Mes...•
O prement la tecla F11.•

 

A la part inferior de la finestra Estils i formatació podem escollir la categoria de formats a 
mostrar.

Per aplicar un estil des d'Estils i formatació:

En el document, seleccioneu l'element o text del document o voleu aplicar l'estil. En el cas 
de paràgrafs només és necessari que el punt d'inserció d'escriptura estigui situat al 
paràgraf.

•

A la finestra d'Estils i formatació, si cal primer seleccioneu la categoria d'estil o la icona 
del tipus d'estil per aplicar (de paràgraf, de caràcter, etc.), i seguidament feu doble clic 
sobre el nom de l'estil a aplicar.

•

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Assignar estils amb el teclat

Activeu l'OpenOffice.org Writer. El programa us haurà creat un full en blanc.1.

Escriviu les línies de text següents: Activitats de format en la primera i Hi ha 
diferents eines per aplicar estils en la segona, i premeu Retorn per inserir un salt de 
línea.

2.

Des de la primera línia, premeu Ctrl+1 per aplicar l'estil Encapçalament 1. Observeu el 
canvi quant al tipus de lletra, grandària, etc. que s'ha produït. L'estil s'ha aplicat al 
paràgraf i no ha calgut seleccionar cap part del paràgraf.

3.

Des de la segona línia, premeu Ctrl+2 per aplicar l'estil Encapçalament 2.4.

Assignar estils amb la barra d'eines

A la tercera línia escriviu Es poden aplicar diferents tipus d'estils, desplegueu l'eina 

 Aplica l'estil i escolliu l'estil Encapçalament 1.

5.

Premeu Retorn per afegir un salt de línia. En fer-ho, observeu que l'estil actiu que 
apareix a l'eina Aplica l'estil és Cos del text.

6.

Escriviu, ara, Els estils de caràcter només afecten les característiques de la lletra. 
A continuació:

7.

Feu doble clic amb el ratolí sobre la paraula caràcter per seleccionar-la.◦
Utilitzeu les eines Nom del tipus de lletra, Mida de la lletra i Color de la lletra 
perquè sigui Arial Black de 24 punts i de color Verd 4. Com podeu observar, les 
característiques aplicades només afecten certes lletres del text. A més, ha calgut 
seleccionar part del text per aplicar els canvis d'estil de caràcter.

◦

Premeu la tecla Fin per situar-vos al final de la línia de text i premeu Retorn per inserir 
un salt de línia.

8.
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Escriviu Primer element de llista numerada i, sense canviar de línia, activeu l'eina  

Numeració activada/desactivada. Observeu el canvi que s'ha produït al text i, també, 
que apareix la barra d'eines Pics i numeració 

9.

 

que conté les eines que us permeten controlar les característiques en aquest tipus de 
llistes.

Premeu la tecla Retorn per inserir un salt de línia i escriviu Segon element de la llista 
numerada.

10.

Sense canviar de línia, premeu l'eina  Pics activats/desactivats. Tant és que feu 

servir la de la barra d'eines Formatació com la que apareix a la barra d'eines Pics i 
numeració; el resultat serà el mateix.

11.

Afegiu dos salts de línia (premeu dues vegades la tecla Retorn). Així desactivareu l'estil 
de llista.

12.

Deseu el document amb el nom estils.odt.13.

Assignar estils des de la finestra Estils i formatació

Activeu l'eina  Estils i formatació (o bé premeu la tecla F11). Observeu que la llista 

d'estils que hi apareix és la corresponent a la categoria Automàtic (si volguéssiu obtenir 
la llista sencera, hauríeu d'escollir la categoria Tots els estils).

14.

Feu clic en qualsevol indret del primer paràgraf. Observeu que l'estil Encapçalament 1 
queda marcat per indicar que, aquest, és l'estil aplicat en aquest paràgraf.

15.

Feu doble clic sobre l'estil Encapçalament 2. Observeu el canvi que s'haurà produït al 
paràgraf.

16.

Apliqueu ara l'estil Encapçalament 10 i, tot seguit, l'estil Cos del text.17.

Restabliu l'estil inicial fent doble clic sobre l'estil Encapçalament 1.18.

Feu doble clic en la paraula característiques de la quarta línia del document.19.

Activeu l'eina  Estils de caràcter de la finestra Estils i formatació.20.

Feu doble clic sobre l'estil Exemple i observeu els canvis en la paraula. Proveu, també, 
amb els estils Èmfasi, Èmfasi fort i Enllaç d'Internet.

21.

Restabliu l'estil de caràcter aplicant l'estil Per defecte.22.

Feu clic en la penúltima línia del text.23.

Activeu l'eina  Estils de llista de la finestra Estils i formatació.24.

Feu doble clic sobre l'estil Llista 3. Observeu-ne el canvi.25.

Feu clic en la darrera línia del text.26.

Assigneu l'estil Llista 5.27.

Sortiu de l'OpenOffice.org Writer descartant desar el document.28.

Crear i modificar estils

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Crear estils.•
Modificar estils.•
Eliminar estils.•
Definir estils de pàgina.•
Aplicar estils d'encapçalament.•

Creació d'estils

Es poden crear estils de diferents maneres:

A partir d'un text amb format.•
Des de la finestra Estils i formatació.•

A partir d'un text amb format
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La manera més fàcil de crear un estil és modificar les característiques d'un paràgraf i entrar el 
nom del nou estil a la llista d'estils, però en aquest cas només es poden definir estils de 
paràgraf.

Heu de fer el següent:

Teclegeu un text i adjudiqueu-li format manualment amb les eines adients (tipus de lletra, 
mida de la lletra, característiques de la lletra, alineació del paràgraf, etc.).

•

Premeu la combinació de tecles Majúscules+F11 o, si ho preferiu, aneu al menú Format \ 

Estils i formatació \ feu clic a l'eina  Nou estil a partir de la selecció, i escolliu 

l'opció Estil nou des de la selecció.

•

Entreu el nom del nou estil en la finestra Crea un estil:•

 

Premeu el botó D'acord. Si el nom de l'estil ja existeix, el programa us demanarà si el voleu 
sobreescriure. Per una altra banda, si el nom es correspon al d'un estil per defecte, el 
programa us demanarà que trieu un altre nom, ja que els estils per defecte no es poden 
eliminar.

•

Des de la finestra Estils i formatació

També es poden crear estils, nous o basats en les característiques d'un altre, des de la finestra 
Estils i formatació. El procés és molt similar en ambdós casos i només es diferencia al 
moment d'escollir si l'estil està basat en un altre o en cap.

Per crear un estil propi no basat en cap altre estil:•

Per crear un estil propi basat en les característiques d'un altre estil:•
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Modificació d'estils

El procés de modificació d'un estil és molt similar al de crear un estil basat en un altre.

En aquest cas, els passos que heu de seguir seran els següents:

Mostreu, si és necessari, la finestra Estils i formatació.•
Escolliu la categoria d'estils on hi ha l'estil que es vol modificar.•
Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el nom de l'estil.•
Demaneu l'opció Modifica.•
Per últim, de les diferents fitxes de la finestra Estil de paràgraf, modifiqueu les
característiques adients.

•

 
 

Eliminació d'un estil

Cal tenir present que només es poden eliminar els estils creats per l'usuari; els estils 
predeterminats de l'OpenOffice.org Writer només es poden modificar.

Els passos que heu de seguir són els següents:

Mostreu, si és necessari, la finestra Estils i formatació.•

Escolliu la categoria d'estils on hi ha l'estil que es vol eliminar i que serà un estil creat per
l'usuari.

•

Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el nom de l'estil que es vol eliminar.•
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Demaneu l'opció Suprimeix...•

Contesteu afirmativament la pregunta que efectua el programa.•

 

Estils de pàgina

L'OpenOffice.org Writer utilitza estils de pàgina per especificar el disseny d'una pàgina, 
inclosa l'orientació d'aquesta, el fons, els marges, les capçaleres, els peus de pàgina i les 
columnes de text.

Per canviar el disseny d'una pàgina concreta s'ha de crear i aplicar un estil personalitzat per a 
aquesta pàgina.

Per definir un nou estil de pàgina, caldrà que realitzeu les accions següents:

Escolliu Format \ Estils i formatació, o bé premeu F11.•

Premeu l'eina  Estils de pàgina.•

En la llista d'estils de pàgina feu clic amb el botó dret del ratolí i escolliu Nou.•

En la fitxa Organitzador escriviu un nom en el requadre Nom.•

Al requadre Estil següent...•

Escolliu, de la llista, l'estil Per defecte si només desitgeu aplicar l'estil creat a una sola 
pàgina.

◦

Escolliu, de la llista, el nom de l'estil creat si desitgeu aplicar aquest estil a més d'una 
pàgina.

◦

Utilitzeu la resta de fitxes per definir les característiques del format de pàgina a crear.•

Observeu, en el següent tutorial, un exemple de com definir un format de pàgina:
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Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creació d'estils a partir d'un text amb format

Recupereu el document informe.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.
Obriu l'OpenOffice.org Writer i recupereu el document que hi heu desat.2.
Seleccioneu la primera línia del document (feu triple clic a sobre) i doneu-li el format
següent:

3.

Tipus de lletra: Arial black de 36 punts.◦
Format de paràgraf:◦
Espaiat sobre el paràgraf de 5 cm (podeu escriure'l directament a la casella).■

Alineació centrada.■

Estil 1: sobre la selecció anterior, premeu Majúscules+F11 i escriviu Títol portada a la 
finestra Crea un estil. Premeu D'acord per desar els canvis.

4.

Estil 2: de forma similar, aprofiteu la segona línia del document per definir l'estil 
Subtítol portada amb les característiques següents:

5.

Tipus de lletra: Arial black de 24 punts.◦
Format de paràgraf:◦
Espaiat sobre el paràgraf de 5 cm.■

Espaiat sota el paràgraf de 5 cm.■

Alineació centrada.■

A continuació, apliqueu a la tercera i quarta línies del text, les següents característiques
de caràcter i paràgraf:

6.

Tipus de lletra: Arial black de 16 punts.◦
Format de paràgraf: Alineació dreta.◦

Estil 3: Ara definiu l'estil autor/a amb la finestra Estils i formatació, a partir de les 
línies de text anteriors.

7.

Situeu-vos en una de les dues línies de text anteriors i aneu al menú Format \ Estils i 
formatació.

◦

Feu clic a l'eina  Nou estil a partir de la selecció, i escolliu l'opció Nou estil a 
partir de la selecció.

◦

Entreu el nom autor/a en la finestra Crea un estil.◦

Creació d'estils de pàgina

Premeu F11 en el cas que no sigui visible la finestra Estils i formatació.8.
Estil 1:9.

Premeu l'eina  Estils de pàgina. De la part inferior de la finestra, si és necessari, 
desplegueu la llista de categories i escolliu Estils personalitzats (no hauria de veure's 
cap estil definit).

◦

Premeu el botó dret del ratolí sobre la finestra i, del menú de context, escolliu Nou....◦
En la fitxa Organitzador: escriviu Portada a la casella Nom, desplegueu Estil 
següent i escolliu Per defecte. Premeu el botó D'acord per desar els canvis.

◦

Estil 2: de forma similar, creeu l'estil de pàgina Document amb les característiques 
següents:

10.

Fitxa Organitzador:◦
Nom: escriviu Document.■

Estil següent: seleccioneu Document.■
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Categoria: trieu Estils personalitzats.■

Fitxa Pàgina:◦
Format del paper: a Orientació marqueu Horitzontal.■

Marges: tots a 3 cm.■

Fitxa Capçalera: amb Activa la capçalera activada.◦
Fitxa Peu de pàgina: amb Activa el peu de pàgina activat.◦
Premeu el botó D'acord per desar els canvis.◦

Aplicació d'estils de pàgina

Situeu-vos a l'inici del document (premeu Ctrl+Inici).11.
Feu doble clic sobre l'estil de pàgina Portada per adjudicar-lo a aquesta pàgina. 
Observeu a la segona casella de la barra d'estat que apareix reflectit l'estil que haureu 
adjudicat.

12.

Situeu-vos a continuació de la cinquena línia de text, que correspon a una línia en blanc 
entre el càrrec de l'autor i el començament del text).

13.

Demaneu Insereix \ Salt manual.14.
Assenyaleu l'opció Salt de pàgina, desplegueu la llista Estil, escolliu Document i 
premeu el botó D'acord.

◦

 

Premeu l'eina  Previsualització de la pàgina i observeu el resultat obtingut.15.
Premeu el botó Tanca la previsualització.16.

Aplicació d'estils amb el teclat

Situeu-vos a la segona pàgina, feu clic a l'interior del requadre de la capçalera (si no fos 
visible, demaneu Visualitza \ Límits del text).

17.

Escriviu Departament de publicitat.18.
Premeu Ctrl+1 per adjudicar-li l'estil Encapçalament 1.19.
Situeu-vos a la pàgina següent i observeu que comparteix la mateixa capçalera que la 
pàgina anterior.

20.

Situeu-vos a l'interior del requadre del peu de pàgina (de la segona o tercera pàgina) i 
demaneu Insereix \ Camps \ Número de pàgina.

21.

Premeu Ctrl+2 i alineeu a la dreta el número de pàgina.22.
Situeu-vos al final del document (Ctrl+Fin).23.
Inseriu un salt de pàgina, però en aquest cas demaneu estil Per defecte com a format 
de pàgina per a aquesta nova pàgina.

24.

Observeu els resultats amb l'opció Previsualització de la pàgina.25.
Deseu el document en la vostra carpeta de treball amb el nom proposta.odt.26.

Plantilles de documents

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Conèixer la utilitat de les plantilles.•
Crear i desar plantilles.•
Utilitzar una plantilla.•
Gestionar plantilles.•

Les plantilles de documents

Una plantilla és un document que conté estils de format específics, imatges, taules, objectes i 
qualsevol altra informació.

Una plantilla s'utilitza com a base per crear altres documents. Per exemple, es poden definir 
estils de caràcter i de paràgraf en un document, desar-lo com a plantilla i utilitzar-lo per crear 
un document nou amb els mateixos estils que els de la plantilla.

Si no s'especifica el contrari, tots els documents de textos nous de l'OpenOffice.org Writer 
es basen en la plantilla predeterminada. L'OpenOffice.org Writer té un nombre de plantilles 
predefinides que es poden utilitzar per crear tipus diferents de documents de text com, per 
exemple, cartes comercials, faxos,...
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Creació d'una plantilla

La creació d'una plantilla és una tasca relativament senzilla. Ho haureu de fer com s'indica a 
continuació:

Primer caldrà crear un document que contingui els estils de format, personalitzats o 
modificats a partir dels predeterminats, les imatges, les taules i qualsevol informació que 
formarà part de la plantilla.

•

A continuació caldrà desar el document com a plantilla.•

Les plantilles es poden desar en Les meves plantilles o en qualsevol altre indret.

En Les meves plantilles

Per desar-les en Les meves plantilles caldrà seguir els passos següents:

Demaneu Fitxer \ Plantilles \ Desa.•
Escriviu el nom per a la plantilla.•
Deixeu l'opció Les meves plantilles com a categoria on desar la plantilla.•
Finalment, premeu el botó D'acord.•

 

En qualsevol altre indret

També, si es vol, es pot desar la plantilla en qualsevol altre indret de l'ordinador. En aquest 
cas caldrà que feu això:

Demaneu l'opció de menú Fitxer \ Anomena i desa.•
Escriviu el nom de la plantilla a Nom del fitxer.•
Desplegueu Tipus de fitxers i, molt important, escolliu l'opció Plantilla de document de 
text ODF (.ott).

•

Escolliu l'indret on desareu la plantilla amb Desa a.•
Per últim, premeu el botó Desa.•

Utilització d'una plantilla

Per crear un document nou a partir d'una plantilla, es pot procedir de maneres diferents 
segons si la plantilla és a la categoria Les meves plantilles, o si aquesta es troba en un altre 
lloc del vostre ordinador.

Si la plantilla pertany a la categoria Les meves plantilles:

Demaneu Fitxer \ Nou \ Plantilles i documents.•
Feu doble clic sobre la carpeta Les meves plantilles.•
Seleccioneu amb el ratolí la plantilla que voldreu fer servir.•
Premeu el botó Obre.•

Si la plantilla es troba en un lloc diferent de l'ordinador:

Demaneu Fitxer \ Obre.•
Localitzeu en el vostre disc dur el fitxer corresponent a la plantilla que voleu utilitzar.•
Assenyaleu-la amb el ratolí i, finalment, premeu el botó Obre.•

En qualsevol dels dos casos, s'haurà creat un document nou basat en la plantilla. Ara només 
caldrà completar el document amb els elements propis d'aquest.

Gestió de plantilles

L'opció de menú Fitxer \ Plantilles \ Organitza permet organitzar i definir les plantilles 
predeterminades. Per defecte, a la part esquerra de la finestra de diàleg es mostren les 
carpetes de plantilles: Les meves plantilles, Fons de presentació i Presentacions. A la 
banda dreta es mostren els documents que estan oberts.
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Les carpetes i els documents que es mostren tenen un contingut jeràrquic que es pot 
visualitzar fent doble clic sobre cada element. En aquesta disposició, els estils es poden copiar 
o traslladar entre els documents, entre les plantilles o entre els documents i les plantilles.

 

Si hi ha plantilles prèviament desades, el botó Ordres, entre altres, presenta l'opció 
Estableix com a plantilla per defecte. Aquest permet decidir en quina plantilla es basaran 
els documents nous que es vagin creant.

 

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creació d'una plantilla

Recupereu el document certificat.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.
Obriu l'OpenOffice.org Writer i recupereu el document que hi heu desat.2.
Doneu-li el format que més us agradi. Podeu fer que s'assembli al model.3.
Deseu-lo a Les meves plantilles:4.
Demaneu Fitxer \ Plantilles \ Desa.◦
Escriviu el nom certificat_treball per a la plantilla.◦
Deixeu l'opció Les meves plantilles com a categoria per desar-hi la plantilla.◦
Finalment, premeu el botó D'acord.◦

Tanqueu el document.5.

Utilització d'una plantilla

Obriu la plantilla que acabeu de crear: demaneu Fitxer \ Nou \ Plantilles i 
documents.

1.

Feu doble clic sobre la carpeta Les meves plantilles.◦
Seleccioneu amb el ratolí la plantilla certificat_treball que voldreu fer servir.◦
Premeu el botó Obre.◦

Introduïu les dades que vulgueu i deseu-la si us interessa.2.

Els auxiliars

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Conèixer la varietat d'auxiliars.•
Utilitzar l'auxiliar de cartes•
Veure el funcionament de l'auxiliar de pàgines web.•
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Els auxiliars

L'OpenOffice.org Writer facilita la creació de cartes, faxos, agendes, presentacions i pàgines 
web amb els auxiliars o autopilots que són accessibles des de l'opció Fitxer \ Auxiliars.

 

A tall d'exemple, us presentarem, breument, els corresponents a la creació de cartes i a la 
creació de pàgines web.

L'auxiliar de cartes

Aquest auxiliar es pot fer servir tant per a correspondència de negocis com per a 
correspondència personal.

Per accedir a l'auxiliar, aneu a Fitxer \ Auxiliars \ Carta...

Els diferents passos a seguir en l'auxiliar corresponen a les fitxes següents:

Disseny de la pàgina•
Format de la capçalera•
Elements impresos•
Destinatari i remitent•
Peu de pàgina•
Nom i ubicació•

Observeu el següent exemple d'utilització de l'auxiliar per a cartes:
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L'auxiliar de pàgines web

L'auxiliar per a pàgines web permet mantenir un lloc web en un servidor d'Internet.

Aquest auxiliar converteix els arxius d'una carpeta local a format web i els carrega al servidor.

L'auxiliar també crea una pàgina d'índex que conté els vincles als arxius carregats.

Per accedir a l'auxiliar, aneu a Fitxer \ Auxiliars \ Pàgina web...

Els diferents passos a seguir en l'auxiliar corresponen a les fitxes següents:

Introducció•
Documents•
Format principal•
Detalls de format•
Estil•
Informació del lloc web•
Visualització•

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creació d'una carta

Obriu un document en blanc.1.
Utilitzeu l'auxiliar de cartes per crear diversos models de carta, aplicant opcions 
diferents al vostre gust.

2.

Observeu les diferències que es produeixen segons les opcions seleccionades.3.

Gràfics estadístics

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Crear gràfics estadístics.•
Actualitzar els gràfics en modificar els valors de les dades.•
Modificar el format dels gràfics.•

Creació de gràfics estadístics

L'OpenOffice.org Writer conté un mòdul de gràfics que proporciona característiques similars 
a les que presenta l'OpenOffice.org Calc. Aquest mòdul permet generar gràfics a partir de 
les dades d'una taula.

Per crear un gràfic cal que seguiu el procés següent:
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Creeu una taula on inserir les dades que haurà de reflectir el gràfic; és important que 
utilitzeu la primera fila com a títol de columna o categoria i la primera columna per definir 
els registres o punts de dades.

•

Situeu-vos en qualsevol cel�la de la taula, o seleccioneu la zona de la taula de la qual es vol 
fer el gràfic, i escolliu l'opció Insereix \ Objecte \ Diagrama. Es posarà en funcionament 
l'assistent Auxiliar de diagrames que us guiarà en el procés de creació i que us permetrà 
definir les característiques del gràfic.

•

 
 

Actualització dels gràfics

Si es realitzen canvis en els valors de la taula, el gràfic s'actualitzarà de forma automàtica.

Si no ho fa, també es pot aconseguir de les següents maneres:

Des de dins de la taula: Si el punt d'inserció d'escriptura es troba a qualsevol cel�la de la 
taula, premeu la tecla F9.

•

Des de qualsevol lloc del document: Amb l'opció de menú Eines \ Actualitza \ Tots 
els diagrames, el gràfic assolirà els canvis efectuats en la taula. En aquest cas, no importa 
on s'hagi situat el punt d'inserció d'escriptura, tant si hi és dintre de la taula com en 
qualsevol indret del document.

•

Format dels gràfics

En fer clic amb el botó dret ratolí sobre un diagrama, obtindreu un menú de context que us 
permetrà realitzar accions bàsiques d'alineació, ajustament i ancoratge de l'objecte:

 

Les mateixes opcions són accessibles des de la barra d'eines Objecte OLE que es mostra en 
seleccionar el gràfic.

 
 

Si feu doble clic sobre un gràfic, o bé escolliu l'opció Edita, del menú de context que apareix si 
feu clic a sobre amb el botó dret del ratolí, o bé si demaneu Edita \ Objecte \ Edita, havent-
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lo seleccionat prèviament, podreu accedir a les eines o a les opcions que us permeten canviar 
els diferents elements del gràfic.

La barra d'eines Formatació  que haurà aparegut, conté, 

d'esquerra a dreta, les eines següents:

Tipus de diagrama: Permet canviar la categoria del diagrama (2D o 3D), el tipus de 
diagrama i les variants per a cada un dels tipus escollits.

•

Taula de dades del diagrama: Obre el diàleg de dades del gràfic on es poden editar 
aquestes dades.

•

Graella horitzontal activada/desactivada: Mostra/amaga les línies horitzontals de la 
graella del gràfic.

•

Llegenda activada/desactivada: Mostra/amaga la llegenda del gràfic.•

Redimensiona el text: Si està activada (fons de color gris) canvia l'escala del text del 
gràfic quan es canvia la grandària d'aquest.

•

Disposició automàtica.•

Si feu clic amb el botó dret sobre el gràfic, en el supòsit que estigui en modalitat d'edició, 
obtindreu un menú de context que us permetrà, per als diferents elements, definir les 
característiques dels contorns, àrea, transparència, caràcters, efectes de lletra i alineament.

 

Activeu el tutorial que hi ha més avall per veure com s'utilitza i els efectes que produeix en el 
diagrama.

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creació d'un gràfic

Recupereu el document resultats.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.
Obriu-lo i hi trobareu la taula següent:2.
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Situeu-vos en qualsevol cel�la de la taula i demaneu Insereix \ Objecte \ Diagrama. A 
continuació s'obrirà l'auxiliar:

3.

En el primer pas de l'auxiliar:◦
Seleccioneu el tipus de diagrama Columna i línia i el primer dels models que 
ofereix.

■

Demaneu que tingui 1 línia.■

Premeu el botó Següent» i, en el segon pas de l'auxiliar mantingueu les opcions que 
us presenta:

◦

Les dades que serviran per generar el diagrama corresponen al rang de la taula 
A1:C3.

■

Les sèries de dades es troben a les columnes.■

Les llegendes que es generaran a partir dels títols de la primera fila i la primera 
columna estaran activades.

■

Premeu el botó Següent» i, en el tercer pas de l'auxiliar mantingueu també les 
opcions que us presenta:

◦

Les sèries de dades que cal interpretar en les columnes i línies del gràfic.■

Per cada sèrie, els intervals (rangs) on hi ha les dades i el nom de la sèrie.■

Les categories.■

Premeu el botó Següent» i, en el quart i últim pas de l'auxiliar:◦
Al Títol de diagrama introduïu el text Resultats.■

Activeu la casella Eix X i escriviu Mesos.■

Activeu la casella Eix Y i escriviu Imports.■

Premeu el botó Finalitza per generar el gràfic.◦
Situeu el gràfic a sota de la taula, arrossegant-lo amb el ratolí.4.
Estireu amb el ratolí els controls centrals de la dreta i esquerra del gràfic per fer que, 
aquest, ocupi la màxima amplada possible.

5.

 

Actualització del gràfic

Situeu-vos a la cel�la de les despeses corresponents al mes d'agost i canvieu-la per 
20000.

6.

Observeu el canvi que es produeix en el gràfic.◦
Canvieu la xifra dels ingressos del mes de gener pel valor 22000.7.
Observeu com es produeix també aquest canvi en el gràfic.◦

Si no s'actualitzés de manera automàtica, podríeu fer-ho d'alguna de les maneres 
següents:

8.

Prement la tecla F9 des de dins de la taula.◦
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Amb l'opció de menú Eines \ Actualitza \ Tots els diagrames, o bé amb Eines \ 
Actualitza \ Actualitza-ho tot.

◦

Format del gràfic

Primer nivell: l'objecte.9.
Seleccioneu el gràfic que heu creat en el document.◦
La barra d'eines Objecte OLE que apareixerà, us permetrà fer canvis sobre l'objecte 
del gràfic.

◦

Desplegueu l'eina   Vores i escolliu l'opció que representa les quatre vores.■

 

Canvieu l'estil de la línia i el color actuant sobre les eines   Estil de la línia i 

 Color de la vora respectivament.

■

 
 

Segon nivell: àrea del diagrama.10.
Seleccioneu el gràfic i demaneu Edita \ Objecte \ Edita, o simplement feu doble clic 
a sobre.

◦

Feu clic amb el botó dret, i seleccioneu Propietats de l'objecte. Apareixerà la 
finestra Àrea del diagrama, que us permetrà fer canvis en aquest segon nivell que 
correspon a l'àrea seleccionada.

■

Aneu a la fitxa Àrea i en l'opció Omple seleccioneu un degradat com el de la figura 
inferior.

■

Tercer nivell: pla lateral del diagrama.11.
Feu clic sobre la quadrícula que recull les columnes i la línia del gràfic, per seleccionar 
aquesta zona.

◦

Feu clic amb el botó dret, i seleccioneu Propietats de l'objecte. Apareixerà la 
finestra Pla lateral del diagrama.

■

Aneu a les fitxes Vores, Àrea i Transparència i seleccioneu les característiques 
perquè el gràfic tingui un aspecte similar al de la figura inferior.

■

Els elements del gràfic: eixos, títols, columnes, llegenda,...12.
Seleccioneu el gràfic i demaneu Edita \ Objecte \ Edita, o simplement feu doble clic 
a sobre.

◦

Feu clic amb el botó dret sobre qualsevol dels elements per modificar i seleccioneu 
Propietats de l'objecte. Apareixerà la finestra que us permetrà modificar les 
característiques de l'objecte seleccionat.

■

Seleccioneu les característiques perquè el gràfic tingui un aspecte similar al següent:■
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Deseu el document en la vostra carpeta de treball amb el nom grafic_resultats.odt.13.

Crear taules

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Crear taules.•
Aplicar vores i fons a les taules.•
Formatar les taules de manera automàtica .•
Fusionar i dividir cel�les.•

Creació de taules

L'OpenOffice.org Writer incorpora una eina de creació de taules  que permet crear 

taules amb tot tipus d'alineacions possibles de cel�les tot activant la barra d'eines Taula.

 

Per crear una taula, disposeu de dues opcions:

Amb el quadre de diàleg.•
Amb la graella.•

Amb el quadre de diàleg

Feu clic a la icona de creació d'una taula  Taula. Us apareixerà un quadre de diàleg 

que us permetrà aplicar-li format en els aspectes següents:

•

Nom de la taula.◦
Mida (en columnes i files).◦
Determinar si la taula tindrà una capçalera i, en cas afirmatiu, si aquesta s'ha de repetir i 
de quantes files consta.

◦

Si la taula es pot trencar (entre dues pàgines) i si ha de tenir o no línies a la vora de les 
cel�les.

◦
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Per últim, el mateix quadre de diàleg també us permetrà aplicar a la nova taula un 
format automàtic segons uns models predeterminats.

◦

Desplegant el botó Més, es poden desactivar algunes opcions perquè no es modifiquin 
algunes característiques de format i es mantinguin les de la taula original.

■

 

Amb la graella

Feu clic a la mateixa icona de creació d'una taula  i, sense deixar de prémer el botó 

esquerre del ratolí, mantingueu-lo damunt la mateixa icona. Es despenjarà una graella en la 
qual podreu seleccionar el nombre de files i columnes que voleu que tingui la taula.

•

Vores i fons de les taules

El botó contextual del ratolí (botó dret) i la barra d'eines ofereixen una sèrie d'opcions en 
funció del tipus de selecció existent.

Vores

Abans o després de la creació de la taula, es pot canviar l'estil de la línia, el gruix i el color:

Si el canvi es fa abans, afecta tota la taula per igual.•
Si el canvi es fa una vegada ja creada, afectarà l'àrea seleccionada.•

Fons

Les cel�les poden canviar el color de fons, només cal situar-hi el cursor i escollir el color.

Fusió i divisió de cel�les

Les cel�les també es poden connectar i separar (tot fent clic sobre les icones corresponents de 
la barra d'eines).

Fusió de cel�les

L'OpenOffice.org Writer permet unir o connectar cel�les, fent que diverses cel�les es 
visualitzin com una de sola, sense que es perdi la informació que puguin contenir.

L'acció de combinar cel�les es pot fer des de diferents llocs:
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Des del menú: seleccionant Taula \ Fusiona les cel�les.•

Des de la barra d'eines Taula: fent clic sobre l'eina  Fusiona les cel�les.•

Divisió de cel�les

L'acció contrària a unir cel�les és dividir cel�les també té diferents maneres de fer-se:

Des del menú: seleccionant Taula \ Divideix les cel�les.•

Des de la barra d'eines Taula: fent clic sobre l'eina  Divideix les cel�les.•

En tots dos casos, un quadre de diàleg permet escollir el nombre de files i columnes, així com 
si allò que volem és dividir-les en proporcions iguals.

 

En dividir cel�les d'una taula, el contingut en paràgraf anirà a parar a la primera cel�la de la fila 
o columna.

Desenvolupament de l'activitat

En aquesta activitat heu de representar en forma de taula el següent esquema de classificació 
de les empreses:

Empreses

Grandària:•
Artesanals◦
Petites◦
Mitjanes◦
Grans◦

Sectors econòmics:•
Primari:◦
Agropecuàries■

Extractives■

Secundari:◦
I. Transformadores■

Constructores■

P. Energia■

Terciari:◦
Comercials■

Financeres■

Asseguradores■

De transports■

Naturalesa jurídica:•
Privades:◦
Individuals■

Socials:■

Col�lectives■

Comandaries■

R. Limitada■

S. Anònimes■

...■

Públiques◦

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creació d'una taula

Creeu un document en blanc.1.

Demaneu Taula \ Insereix \ Taula... (o feu clic a la icona  Taula de creació d'una 
taula). Establiu Columnes: 5, Files: 20 i premeu el botó D'acord.

2.

Si no apareix de forma automàtica la barra d'eines Taula, crideu-la mitjançant 
Visualitza \ Barra d'eines \ Taula.

3.

Fusió de cel�les
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Seleccioneu els blocs de cel�les amb el ratolí, i uniu-les amb l'eina  Fusiona les 
cel�les fins que l'aspecte s'assembli al de la imatge:

4.

 

Entreu els textos proposats i centreu-los en vertical amb l'ajut de l'eina  Centrat 
(vertical).

5.

Deseu el document amb el nom empreses.odt.6.

Formatar taules

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Formatar el contingut de les cel�les: tabuladors, alineació i direcció del text.•
Formatar taules: alinear la taula, opcions de títols, opcions de files i columnes, fusionar i 
dividir cel�les, posar vores i fons.

•

Aplicar formats automàtics a una taula.•
Ordenar les dades d'una taula.•
Afegir i treure files i columnes.•
Dividir taules.•

Opcions de format de cel�les

El text de les cel�les pot formatar-se de la mateixa manera que els paràgrafs, ja sigui aplicant 
un estil de paràgraf o un estil de caràcter; només cal seleccionar les cel�les en què cal 
modificar el format i aplicar-los el format escollit. El format automàtic no es pot aplicar a una 
taula.

Inserir un caràcter de tabulació

Per inserir un caràcter de tabulació en una cel�la s'han de prémer les tecles crtl + tab; no es 
pot fer només amb la tecla tab (el punt d'inserció saltaria a la cel�la consecutiva i, cas que fos 
l'última cel�la, s'hi afegiria una filera més).

Eliminar el contingut de les cel�les

Per eliminar el contingut de les cel�les cal seleccionar el contingut i prémer la tecla Supr o la 
funció Retallar.

Enganxar el contingut de les cel�les

La funció d'enganxar cel�les del Porta-retalls es pot fer tant si el punt d'inserció està dins 
com fora de la taula; en el primer cas insereix el contingut del Porta-retalls i en el segon 
crea una taula amb el contingut del Porta-retalls.

En el cas d'enganxar cel�les que formen files o columnes senceres, el processador de text 
afegeix les files o les columnes que calgui.

Canviar la direcció del text d'una cel�la

Per canviar la direcció del text que conté una cel�la cal fer-ho mitjançant l'opció Caràcter... 
que obtindreu en fer clic a sobre el paràgraf amb el botó dret, i seleccionant les opcions com la 
imatge següent.
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També es pot crear un estil de paràgraf que tingui aquesta propietat quant a la Posició.

Alinear verticalment el contingut d'una cel�la

Si l'altura de la fila és més gran que el seu contingut, aquest pot distribuir-se dins de la cel�la 
utilitzant les icones d'alineació vertical de la barra d'eines de Taula; les possibilitats 
d'alineació són superior (opció per defecte), centrat i inferior. 

Alinear horitzontalment el contingut d'una cel�la

Per alinear horitzontalment el contingut de les cel�les cal seleccionar el text i escollir el tipus 

d'alineació de la barra d'eines de Formatació. .

Opcions de format de taules

Alinear horitzontalment una taula

Si el que es vol alinear és la taula dins el full, cal anar al menú Taula \ Propietats de la 
taula... \ Taula \ alineació.

 

Vores

Les vores de les cel�les es poden canviar amb l'eina  Vores de la barra d'eines Taula i 

amb l'opció de menú Taula \ Propietats de la taula \ Vores.

Posar títols en una taula
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Si la taula ocupa més d'una pàgina hi ha la possibilitat que la primera fila, o les primeres files, 
apareguin com a capçalera de taula a la resta de pàgines.

Per aconseguir-ho s'ha d'obrir el quadre de diàleg de les propietats de la taula: Menú Taula \ 
Propietats de la taula... \ Flux del text i marcar Repeteix l'encapçalament.

 

Ordenar les files d'una taula

Les files d'una taula es poden ordenar activant l'opció Taula \ Ordena..., en funció de la 
informació que hi ha en una, dues o tres columnes.

El quadre de diàleg presenta les següents possibilitats:

Criteris d'ordenació: Quina serà la primera, segona i tercera clau de l'ordenació, és a dir, 
quina columna o fila es prendrà com a criteri primari, secundari o terciari a l'hora d'ordenar 
les dades.

•

Ordre: Ascendent o descendent.•

Direcció: Si cal ordenar per columnes o files.•

Llengua: Idioma d'ordenació.•

Paràmetre: Si la comparació ha de ser exacta o no, és a dir, si ha de tenir present les 
majúscules o minúscules; per defecte ho ignorarà.

•

 

Cas de voler ordenar el contingut d'unes cel�les o columnes sense modificar 
l'ordre de la resta, cal tenir seleccionades només aquestes cel�les o columnes a 
l'hora de cridar la funció d'ordenació.
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Formatar automàticament una taula

Aquesta opció permet canviar el format de taula per adaptar-lo a un dels models proposats pel 
quadre de diàleg, modificant l'amplada de les columnes i l'alçada de les files, l'alineament de 
les files i el colors dels costats i del fons de les cel�les.

Es pot fer des de diferents llocs:

Amb la barra d'eines Taula: fent clic al botó  Formatació automàtica.•

Amb el menú: seleccionant Taula \ Formatació automàtica...•

 

Desplegant el botó Més, es poden desactivar algunes opcions perquè no es modifiquin 
algunes característiques de format i es mantinguin les de la taula original.

◦

Ajustar columnes

En crear una taula es creen totes les columnes amb la mateixa amplada i pot ser que, una 
vegada entrada la informació, es vulgui reajustar l'amplada de les columnes.

Les opcions per aconseguir-ho són:

Amb el ratolí: situant el punter sobre el costat dret de la columna a ajustar i arrossegar-lo 
fins aconseguir l'amplada desitjada; en aquest cas la columna de la dreta també modifica 
l'amplada de manera contrària. Si l'arrossegament es fa prement la tecla Ctrl, totes les 
columnes de la dreta varien l'amplada sense variar l'amplada global de la taula.

•

Amb el regle: movent les marques de columna s'aconsegueixen els mateixos resultats que 
amb el ratolí. També es poden utilitzar les tecles Majúscules i Ctrl.

•

Amb el menú: des del menú Taula \ Propietats de la taula... \ Columnes es permet 
modificar l'amplada de les columnes.

•
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Depenent de com estigui situada la taula, les opcions Adapta l'amplada de la taula i Ajusta 
les columnes proporcionalment estaran activades.

També es pot fer que totes les columnes tinguin la mateixa amplada seleccionant-les i, 
seguidament, utilitzant una de les opcions següents:

Amb la barra d'eines Taula: fent clic a l'eina Optimitza i seleccionant el botó Distribueix 
les columnes uniformement.

•

 

Amb el menú contextual (botó dret): seleccionant Columna \ Espaia equitativament.•

Ajustar files

De la mateixa manera que en les columnes, en crear la taula les files tenen la mateixa alçada i 
aquesta pot variar en funció del contingut de la cel�la "més alta".

No obstant això, pot reajustar-se:

Amb el ratolí: situant el punter sobre el costat inferior de la fila a ajustar i arrossegar-lo 
fins aconseguir l'alçada desitjada; l'alçada de les altres files no varia.

•

Amb el regle vertical: movent les marques de fila s'aconsegueixen els mateixos resultats 
que amb el ratolí.

•

Amb el menú contextual: l'opció Fila \ Alçada permet modificar l'alçada de les files.•

També es pot fer que totes les files tinguin la mateixa alçada seleccionant-les i, seguidament, 
utilitzant una de les opcions següents:

Amb la barra d'eines Taula: fent clic a l'eina Optimitza i seleccionant el botó Distribueix 
les files equitativament.

•
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Amb el menú contextual (botó dret): seleccionant Fila \ Espaia equitativament.•

Si la darrera fila d'una pàgina no hi cap, el contingut es mostra en dues pàgines. Per mantenir 
la informació de la fila junta, des del menú Taula \ Propietats de la taula \ Flux del text 
es desactivarà l'opció Permet a la fila saltar pàgines i columnes.

Afegir files i columnes

Es poden afegir files i columnes en qualsevol lloc de la taula:

Seleccionant: només cal seleccionar la fila o la columna apropiades, tenint present el 
següent:

•

Les files es crearan a sota i les columnes a la dreta de la que està seleccionada.◦
Si s'ha de seleccionar més d'una fila o columna, s'insereix el mateix nombre de files o 
columnes que les seleccionades.

◦

Amb el menú: aquesta tasca d'afegir files o columnes també es pot fer per menú (o menú 
contextual) i, en aquest cas, es pot triar quantes i on.

•

Taula \ Insereix \ Files...◦

 

Taula \ Insereix \ Columnes...◦

 

Amb la barra d'eines Taula: fent clic sobre l'eina apropiada  Insereix una fila o 

Insereix una columna.

•

Suprimir files i columnes

Quan es seleccionen files o columnes, es poden eliminar de diferents maneres:

Des del menú: seleccionant Taula \ Suprimeix, tot activant la corresponent opció de 
suprimir.

•

Des de la barra d'eines Taula: fent clic sobre l'eina apropiada  Suprimeix la fila 

o Suprimeix la columna.

•

Fusionar cel�les

L'OpenOffice.org Writer permet unir o connectar cel�les, fent que diverses cel�les es 
visualitzin com una de sola, sense que es perdi la informació que puguin contenir.

L'acció de combinar cel�les es pot fer des de diferents llocs:

Des del menú: seleccionant Taula \ Fusiona les cel�les.•

Des de la barra d'eines Taula: fent clic sobre l'eina  Fusiona les cel�les.•

Dividir cel�les

L'acció contrària a unir cel�les és dividir cel�les. També té diferents maneres de fer-ho:

Des del menú: seleccionant Taula \ Divideix les cel�les.•

Des de la barra d'eines Taula: fent clic sobre l'eina  Divideix les cel�les.•
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En tots dos casos, un quadre de diàleg permet escollir el nombre de files i columnes, així com 
si allò que volem és dividir-les en proporcions iguals.

 

En dividir cel�les d'una taula, el contingut del paràgraf anirà a parar a la primera cel�la de la 
fila o columna.

Dividir una taula

Si es necessita dividir una taula en diverses taules més petites, es pot activar l'opció Taula \ 
Divideix la taula després de situar el punt d'inserció a la fila immediatament inferior a la fila 
per on dividir.

El programa permet algunes opcions, referents a les línies que hi hagi de capçalera, que 
apareixen en aquest quadre de diàleg.

 

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creació de la taula i introducció de dades

Creeu un document en blanc.1.
Doneu un format horitzontal a la pàgina amb Format \ Pàgina \ Orientació: 
Horitzontal.

2.

Amb Taula \ Insereix \ Taula... creeu una taula de 6 columnes i 27 files.3.
Escriviu el contingut que trobareu en el document: personal.pdf4.
En la columna CP, per donar format de text seleccioneu Taula \ Format numèric \ en 
Categoria seleccioneu Text.

5.

Ajusteu l'amplada de les columnes amb ajut del ratolí.6.
Doneu una alçada a les files de 1,10 cm demanant Taula \ Adaptació automàtica \ 
Alçada de la fila \ seleccioneu 1,10 cm i activeu Ajusta la fila.

7.

Alineeu horitzontalment les dades de les cel�les segons el model amb les eines de la barra 
d'eines de la Taula.

8.

Alineeu verticalment de manera centrada les dades de les cel�les amb les eines de la 
barra d'eines de la Taula.

9.

Repetició de l'encapçalament

Observeu com a la segona pàgina no hi ha la primera fila dels títols.10.
Des de qualsevol lloc de la taula seleccioneu Taula \ Propietats de la taula...11.
A la pestanya Flux del text activeu Repeteix l'encapçalament.◦

Observeu com ara ja apareix la primera fila de títols a la segona pàgina.12.

Ordenació de les dades

Ordeneu els empleats per ordre alfabètic de la població i el cognom:

Seleccioneu les dades que voleu ordenar, que corresponen a tota la taula.13.
Demaneu Taula \ Ordena...14.
Fixeu els criteris Clau 1 i Clau2, i poseu que seran la columna 4 i la columna 2 
respectivament (el programa assoleix com a títols les paraules que heu introduït en la 
primera fila).

◦

Per a aquests dos criteris escolliu Tipus de clau: Alfanumèric i Ordre: Ascendent.◦
Premeu el botó D'acord.◦

Observeu-ne el resultat.15.
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Inserció d'una fila

Afegiu una fila per afegir un client en el lloc que correspongui per respectar l'ordre alfabètic 
del cognom:

Situeu-vos a la primera cel�la de la fila de l'empleada de Barcelona, MÒNICA RODRÍGUEZ 
CALDERÓN.

16.

Demaneu Taula \ Insereix \ files... \ seleccioneu Abans de (o feu clic damunt ) 
per inserir una fila a sobre.

17.

Introduïu les dades de l'empleat següent: JAUME FONT PUIG de Barcelona (inventeu 
la resta de dades).

18.

Inserció d'una columna

Afegiu una columna davant de tot per donar un codi a cada membre del personal:

Situeu-vos a la primera cel�la de la primera columna.19.
Demaneu Taula \ Insereix \ columnes... \ seleccioneu Abans de (o feu clic damunt 

) per inserir una columna al davant.

20.

Introduïu els codis de personal que vulgueu.21.
Doneu una mida de lletra de 8 als codis introduïts.22.
Apliqueu una alineació vertical superior amb la barra d'eines de la Taula.23.
Ajusteu l'amplada de les columnes amb ajut del ratolí.24.

Divisió de la taula

Dividiu la taula actual per deixar en una segona taula el personal de Vilanova i la Geltrú:

Situeu-vos en el primer empleat de Vilanova i la Geltrú.25.
Demaneu Taula \ Divideix la taula \ seleccioneu Copia l'encapçalament.26.
Inseriu un salt de pàgina per deixar aquesta taula en una pàgina nova: Insereix \ Salt 
manual \ Salt de pàgina.

27.

Formatació automàtica

Apliqueu format a cada taula:

Situeu-vos en qualsevol cel�la de la primera taula i demaneu Taula \ Formació 
automàtica.

28.

De la llista Format, escolliu Marró.◦
Desplegueu el botó Més i desactiveu Format numèric i Alineament, perquè aquestes 
dues característiques es mantinguin tal com està actualment la taula.

◦

Premeu el botó D'acord.◦
A la segona taula proveu amb un altre format, també activant o desactivant les diferents 
opcions dels elements que integraran l'autoformat i que apareixeran fent clic al botó Més.

29.

Ajusteu, manualment o amb Taula \ Adaptació automàtica \ Amplada de la 
columna... (o alçada de la fila), la grandària de les files i les columnes.

30.

Deseu el document amb el nom personal.odt.31.

Convertir text en taula

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Convertir text en taula.•
Convertir una taula en text.•

Conversió d'un text en taula

L'OpenOffice.org Writer permet convertir un text en una taula: les tabulacions i altres 
caràcters serviran per definir les columnes, i els paràgrafs per definir les files.

Per convertir un text en una taula hi ha dues maneres de fer-ho:

Creant una taula.•
Convertint el text.•

Creant una taula

Una vegada seleccionat el text, cal activar la icona de creació de taules  o l'opció Taula \ 

Insereix \ Taula...

Si s'utilitza aquesta opció, el caràcter per a la definició del nombre de columnes és la 
tabulació.

Convertint el text

Una vegada seleccionat el text, cal escollir l'opció Taula \ Converteix \ Text a taula...

El caràcter per a la definició del nombre de columnes es pot modificar en el quadre de diàleg.
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Conversió d'una taula en text

El procés contrari de convertir una taula en text també és possible.

Per aconseguir-ho cal seleccionar la taula i activar l'opció Taula \ Converteix \ Taula a 
text... i escollir el tipus de separador tal i com mostra el quadre de diàleg.

 

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Recupereu el document factures_text.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.
Obriu-lo i afegiu les dades de cinc factures més, separades per tabulacions.2.
Introduïu les dades, separant-les cada una de la següent, amb la tecla de tabulació; no 
importa que no quedin encolumnades; el que és important és que només hi hagi un sol 
salt de tabulació entre les dades. Acabeu les línies amb Retorn.

◦

Conversió de text a taula

Seleccioneu tot el text que hi ha escrit.3.

Premeu l'eina  Taula.◦
Observeu com el text s'ha convertit en taula.4.
Ajusteu l'amplada de les columnes amb ajut del ratolí.5.
Deseu el fitxer amb el nom factures_taula.odt,peròno cal que el tanqueu.6.

Conversió de taula en text

Seleccioneu tota la taula que heu acabat de crear.7.
Seleccioneu Taula \ Converteix \ Taula a text. 8.
Seleccioneu Tabulador.◦
Premeu D'acord.◦

Observeu com la taula s'ha convertit en text separat per tabuladors.9.
Tanqueu el document sense desar els canvis.10.

Copiar i desplaçar parts d'una taula

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Seleccionar parts d'una taula.•
Copiar i desplaçar parts d'una taula.•
Copiar o desplaçar una taula sencera.•

Selecció de parts d'una taula

Amb el ratolí

La manera més pràctica per fer la selecció de part d'una taula és a través del ratolí, amb les 
possibilitats següents:
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Selecció de diverses cel�les consecutives: fent clic dins de la primera cel�la i, sense 
deixar anar el ratolí, arrossegar-lo fins a l'última. També es pot fer fent clic a la primera 
cel�la i, després de situar el punter a la darrera, prémer la tecla Majúscules i fer un clic.

•

Selecció d'una cel�la: actuant com en el punt anterior, seleccionant dues cel�les 
consecutives i retornant deixant-ne una de sola.

•

Selecció d'una fila: fent clic fora del costat esquerre de la taula a l'alçada de la fila. El 
punter del ratolí prendrà la forma d'una fletxa i apareixerà el color negre .

•

Selecció de diverses files consecutives: seleccionant una fila fent clic amb el ratolí i 
arrossegant-la fins a l'última.

•

Selecció d'una columna: fent clic al costat superior de la cel�la superior d'una columna. El 
punter del ratolí prendrà la forma .

•

Selecció de diverses columnes consecutives: seleccionant una columna i, fent clic al 
ratolí, arrossegar-lo fins a l'última.

•

Amb el menú

La selecció de files i columnes també es pot fer des del menú Taula \ Selecciona; des 
d'aquest menú es pot seleccionar la taula sencera.

Còpia i desplaçament de parts d'una taula

Per copiar cel�les, files i columnes, el ratolí és la millor manera de fer-ho. El procés és el 
següent:

Seleccioneu l'element o elements a copiar o desplaçar.•
Arrossegueu la selecció a la nova ubicació; si l'acció a realitzar ha de ser copiar, cal que 
mentre duri l'acció d'arrossegament es mantingui premuda la tecla Ctrl.

•

Cal tenir en compte que en desplaçar o copiar el contingut d'una o més cel�les a 
una altra posició, el contingut inicial d'aquestes últimes es perd; també cap 
apreciar que la mida de l'àrea de recepció sigui igual o superior a la mida de 
l'àrea moguda (és a dir, que si es volen moure tres cel�les i col�locar-les en un 
espai on només n'hi ha dues, el programa no farà res).

Còpia i desplaçament d'una taula sencera

De la mateixa manera que es poden copiar i desplaçar parts d'una taula, també es pot copiar i 
desplaçar tota la taula, ja sigui amb les eines de copiar i tallar o arrossegant-la amb el ratolí.

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Recupereu el document clients.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.
Obriu el fitxer desat.2.

Desplaçament de columnes

Desplaceu la columna Cognom al primer lloc:3.
Apropeu el punter del ratolí a la part superior de la columna Cognom i, quan prengui la 

forma , feu clic per seleccionar-la. Una vegada quedi destacada, talleu-la (Ctrl+X).

◦

Seleccioneu la columna que hi ha al davant i arrossegueu-ne la selecció (feu clic i, 
sense deixar anar el botó esquerre del ratolí, desplaceu-les) una posició cap a la dreta, 
de manera que quedi en blanc la primera columna.

◦

Situeu-vos a la primera cel�la de la primera columna i enganxeu el que havíeu tallat 
(Ctrl+V).

◦

Desplaceu la columna NIF al final de tot:4.
Actueu de la mateixa manera que abans i desplaceu la columna NIF fins al final de tot.◦

Ajusteu l'amplada de les columnes amb ajut del ratolí.5.

Desplaçament de files

Desplaceu la posició de la primera fila:6.
Seleccioneu la fila corresponent al primer client fent clic a l'esquerra de la fila, fora de 
la taula, just quan el ratolí prengui la forma . Talleu-la (Ctrl+X).

◦

Seleccioneu les tres files següents i desplaceu-les cap amunt una posició.◦
Situeu-vos a la quarta fila, que estarà buida, i enganxeu el contingut que teníeu a la 
memòria (Ctrl+V).

◦

Deseu el document amb el nom clients_modificats.odt.7.

Desplaçament de cel�les

Desplaceu la posició d'algunes cel�les (ni registres ni columnes). Proveu de fer més canvis 
d'aquests tipus:

8.
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Passegeu el punter del ratolí pel costat esquerre interior d'una cel�la. Seleccioneu-la 
(en seleccioneu dues de consecutives i aneu enrere deixant seleccionada només la que 
volíeu).

◦

Desplaceu-la, arrossegant-la mentre premeu el botó esquerre del ratolí, a una altra 
cel�la de la taula.

◦

Deixeu anar el botó del ratolí.◦
Observeu que la cel�la d'on prové la informació ha quedat buida i que la cel�la de 
destinació ha perdut la informació original.

◦

Feu més desplaçaments i observeu-ne els resultats.◦
Tanqueu el document sense desar-lo.9.

Taules de càlcul

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Fer operacions de càlcul en una taula.•
Utilitzar funcions de càlcul en una taula.•
Aplicar formats numèrics als valors d'una taula.•
Inserir un full de càlcul.•
Utilitzar l'editor d'equacions científiques i matemàtiques.•

Càlculs en una taula

Una taula també es pot comportar com un full de càlcul i les cel�les es referencien com A1, A2, 
B1, B2, etc. La lletra representa la columna i el número representa la fila.

A B C

1 A1 B1 C1

2 A2 B2 C2

3 A3 B3 C3

La funció Taula \ Fórmula (o bé la tecla de funció F2) permet inserir fórmules. En cridar-la, 
apareix una barra d'eines, simulant un full de càlcul, que permet entrar una fórmula a la cel�la 
seleccionada.

 

Les fórmules s'escriuen a la mateixa barra d'eines i segueixen uns criteris similars al full de 
càlcul, tenint present que les cel�les es referencien amb els caràcters "<" i ">".

És important tenir present que els noms de les cel�les s'escriuen en majúscules.

En el document següent teniu escrites les possibilitats d'escriure una funció (com podreu 
veure, són força àmplies): funcions_taules.pdf.

Les fórmules es poden copiar i cal tenir present que les referències són relatives (és a dir, que 
si copieu la funció =SUM 12+<A3> a la cel�la de la dreta, la fórmula que hi apareixerà serà 
=SUM 12+<B3>) i s'actualitzen automàticament.

Format numèric

L'opció de Taula \ Format numèric... per a l'entrada de fórmules permet definir el tipus de 
format: decimal, monetari, percentual...o el nombre de decimals que apareixeran, si els milers 
han d'anar separats per un punt i si els negatius han d'aparèixer en vermell. Aquest format 
també es pot aplicar en l'entrada de valors numèrics com a fórmula.
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Inserció d'un full de càlcul

Si amb el tractament de les taules numèriques que fa l'OpenOffice.org Writer no en teniu 
prou, també hi ha la possibilitat d'inserir qualsevol objecte OLE que hi hagi registrat al 
sistema, entre els quals pot ser un full de càlcul d'OpenOffice.org Calc.

Per inserir un full de càlcul, tan sols cal cridar Insereix \ Objecte \ Objecte OLE... i 
seleccionar un objecte del tipus Full de càlcul de l'OpenOffice.org.2.1.

•

 

El full inserit es mostra com a full de càlcul quan està seleccionat i activat, i com a objecte 
quan no ho està.

•

 

Els fulls d'OpenOffice.org Calc inserits en un document d'OpenOffice.org 
Writer són veritables fulls de càlcul, amb tota la complexitat i potència que això 
comporta.

Equacions científiques

L'OpenOffice.org Writer inclou un editor d'equacions amb què situar números, símbols i text 
per crear fórmules matemàtiques en la pantalla i poder imprimir-les.

L'editor d'equacions és una eina d'edició visual que proporciona les parts de l'estructura d'una 
fórmula dins de les quals es poden escriure i enganxar números, lletres i símbols, així com 
modificar una fórmula existent en un document.

Per inserir una fórmula en un document cal seguir els següents passos:

Situeu el punt d'inserció on es vulgui col�locar l'equació.•

Seleccioneu l'ordre Insereix \ Objecte \ Fórmula. S'activarà l'editor d'equacions mostrant 
els elements següents:

•

La barra d'eines flotant Selecció: ◦
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En el cas que la barra d'eines Selecció no s'obri, ho podeu fer a través de Visualitza \ 
Selecció.

La barra d'eines Eines:◦

 

El marc de l'equació:◦

 

Una zona de programació a la part inferior de la pantalla:◦

 

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta activitat la podríeu fer creant una taula o inserint un full de càlcul.

Es tracta de crear una taula amb les següents dades:

Capital Anualitat Interès Anys

Préstec 1 10000 1806,74 9,00% 8

Préstec 2 215000 34990,26 10,00% 10

Préstec 3 6000 1459,35 12,00% 6

Préstec 4 135000 17913,83 8,00% 12

Préstec 5 85000 20178,69 6,00% 5

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creeu un document en blanc.1.
Amb Taula \ Insereix \ Taula... creeu una taula de 5 columnes i 6 files i entreu la 
informació anterior.

2.

Aneu ajustant les columnes amb l'ajuda del ratolí, a mesura que introduïu noves dades.3.
Al final, doneu un format de vores i fons al vostre gust a totes les taules creades.4.

Inserció de files i columnes

Afegiu una columna al final de tot.5.

Seleccioneu l'última columna i feu clic a la icona .◦
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Afegiu 4 files al final de tot.6.

Seleccioneu l'última fila i feu clic 4 vegades a la icona ◦

Operacions en una taula

Calculeu l'import de totes les anualitats per pagar (anualitats x anys) de cada préstec:7.

A l'última columna, escriviu Total anualitats a la primera cel�la.◦
Situeu-vos en la cel�la de sota (Préstec 1) i demaneu Taula \ Fórmula...◦
A la barra de fórmules, escriviu: =<C2>*<E2> i confirmeu prement la tecla 
Retorn. Observeu el valor obtingut.

■

Copieu aquesta fórmula a totes les cel�les de sota, per a cada préstec. Per fer-ho heu 
de seleccionar tota la cel�la (no solament el contingut).

◦

Sumes

Calculeu les sumes del Capital, de l'Anualitat i del Total anualitats:8.

A la primera fila buida, escriviu Sumes a la primera cel�la.◦
Situeu-vos en la cel�la del costat (Capital) i demaneu Taula \ Fórmula...◦
A la barra de fórmules, escriviu: =sum<B2:B6> i confirmeu prement la tecla 
Retorn. Observeu-ne el valor obtingut.

■

Copieu aquesta fórmula a la cel�la del costat (Anualitat) i del final (Total anualitats). 
Per fer-ho heu de seleccionar tota la cel�la (no solament el contingut).

◦

Mitjanes

Calculeu les mitjanes de totes les dades dels préstecs:9.

A la primera fila buida, escriviu Mitjanes a la primera cel�la.◦
Situeu-vos en la cel�la del costat (Capital) i demaneu Taula \ Fórmula...◦
A la barra de fórmules, escriviu: =MEAN(<B2:B6>) i confirmeu prement la tecla 
Retorn. Observeu el valor obtingut.

■

Copieu aquesta fórmula a totes les cel�les del costat. Per fer-ho heu de seleccionar tota 
la cel�la (no solament el contingut).

◦

Valors màxims

Trobeu els valors màxims de totes les dades dels préstecs:10.

A la primera fila buida, escriviu Valor màxim a la primera cel�la.◦
Situeu-vos en la cel�la del costat (Capital) i demaneu Taula \ Fórmula...◦
A la barra de fórmules, escriviu: =MAX(<B2:B6>) i confirmeu prement la tecla 
Retorn. Observeu el valor obtingut.

■

Copieu aquesta fórmula a totes les cel�les del costat. Per fer-ho heu de seleccionar tota 
la cel�la (no solament el contingut).

◦

Valors mínims

Trobeu els valors mínims de totes les dades dels préstecs:11.

A la primera fila buida, escriviu Valor mínim a la primera cel�la.◦
Situeu-vos en la cel�la del costat (Capital) i demaneu Taula \ Fórmula...◦
A la barra de fórmules, escriviu: =MIN(<B2:B6>) i confirmeu prement la tecla 
Retorn. Observeu el valor obtingut.

■

                                                                                                 
Copieu aquesta fórmula a totes les cel�les del costat. Per fer-ho heu de seleccionar tota 
la cel�la (no solament el contingut).

◦

Formats numèrics

Nombres amb un decimal:12.

Seleccioneu les xifres numèriques de la columna Anys.◦
Demaneu Taula \ Format numèric...◦
A Categoria, seleccioneu Nombre, i poseu un decimal (veureu que, a Codi de 
format, hi apareix escrit 0,0).

■

Premeu el botó D'acord.■

Percentatge amb 2 decimals:13.

Seleccioneu les xifres numèriques de la columna Interès.◦
Demaneu Taula \ Format numèric...◦
A Categoria, seleccioneu Percentatge, i poseu dos decimals (veureu que, a Codi 
de format, hi apareix escrit 0,00%).

■

Premeu el botó D'acord.■

Euros amb dos decimals, separadors de milers i negatius en vermell:14.

Seleccioneu les xifres numèriques de la columna Capital.◦
Demaneu Taula \ Format numèric...◦
A Categoria, seleccioneu Moneda i també el format amb el símbol €. Per defecte hi 
ha les opcions seleccionades de 2 decimals, Negatiu en vermell i Separador de 
milers (veureu que, a Codi de format, hi apareix escrit #.##0,00 [$€];[RED]-
#.##0,00 [$€]).

■

Premeu el botó D'acord.■
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Feu el mateix en les columnes Anualitat i Total anualitats.◦

Inserció de fórmules

Inseriu un salt de pàgina a continuació de la taula.15.

A la pàgina següent, inseriu una altra taula de dues columnes i set files per inserir les 
fórmules comparatives entre la capitalització composta i la capitalització simple.

16.

Escriviu les fórmules tal com podeu veure-les en el document formules.pdf:17.

Situeu el punt d'inserció on vulgueu col�locar l'equació.◦
Seleccioneu l'ordre Insereix \ Objecte \ Fórmula.◦
Utilitzeu l'editor d'equacions i els seus elements: la barra d'eines flotant Selecció, la 
barra d'eines Eines, el marc de l'equació i la zona de programació a la part inferior de 
la pantalla.

◦

Deseu el fitxer amb el nom prestecs.odt.18.

Organització de documents de gran volum

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Crear els apartats d'un document de gran volum.•
Utilitzar el navegador per desplaçar-se en un document de gran volum.•
Reorganitzar un document de gran volum amb el navegador.•

Consells per l'organització d'un document de gran volum

Un document de gran volum, com pot ser un informe sobre qualsevol activitat d'una empresa, 
necessita estar ben organitzat, ben estructurat en ítems i subítems o, si es vol, en capítols, 
apartats i subapartats.

Per tal que el document de gran volum sigui clar i entenedor cal que estigui estructurat ja des 
del principi, des del moment de la seva creació. Si es fa així, tot serà més fàcil ja que 
OpenOffice.org Writer us permetrà navegar amb facilitat pel document i fer-ne les 
modificacions que calgui.

Creació de l'esquelet del document

La forma més fàcil i ordenada de crear el document és que comenceu posant els títols 
(genèrics, si voleu) de les parts i dels capítols que contindrà.

•

A continuació, apliqueu diferents estils a cada títol segons el vostre gust.•

Navegació per un document de gran volum

Per tal de poder-se desplaçar per un document de gran volum heu de tenir visible a la 
pantalla el Navegador d'OpenOffice.org Writer. Si no hi és, podeu fer-lo aparèixer fent 
clic a la icona  Navegador, prement F5 o pel menú Visualitza \ Navegador.

•

 

En el navegador, seleccioneu un dels estils i feu clic a la icona  Visualització del 

contingut. Apareixeran tots els títols dels capítols amb els estils proposats.

•
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Feu un doble clic al nom del capítol, apartat o subapartat, per saltar directament a la seva 
localització.

•

Reorganització d'un document de gran volum

Actuant sobre les icones que teniu a la dreta del Navegador, podreu reorganitzar el vostre 
document.

 Nivells d'encapçalament mostrats: La icona permet determinar quants nivells dels 

estils emprats com a capçalera seran mostrats al navegador.

•

 Un capítol cap amunt i  Un capítol cap avall: Per tal de moure un capítol (i tot el 

seu contingut) amunt o avall en el document caldrà que el punxeu o arrossegueu amunt o 
avall dins de la finestra del Navegador, o bé que empreu aquestes icones.

•

 Un nivell cap amunt i  Un nivell cap avall: Per tal de convertir un subapartat en 

apartat (o viceversa) caldrà que empreu aquestes icones.

•

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a les activitats següents:

Activitat 1

Creació de l'esquelet i navegació d'un document

A continuació teniu una llista amb els diferents títols que ha de tenir el vostre document. Al 
costat, entre parèntesi, hi ha l'estil que li heu d'aplicar.

Portada (Per defecte)

Índex (Per defecte)

Glossari (Encapçalament 1)

Introducció (Encapçalament 1)

Capítol primer (Encapçalament 1)

Apartat 1 (Encapçalament 2)

Subapartat 1.1 (Encapçalament 3)

Subapartat 1.2 (Encapçalament 3)

Subapartat 1.3 (Encapçalament 3)

Apartat 2 (Encapçalament 2)

Apartat 3 (Encapçalament 2)

Capítol segon Encapçalament 1)

Apartat 1 (Encapçalament 2)

Apartat 2 (Encapçalament 2)

Capítol tercer (Encapçalament 1)
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Apartat 1 (Encapçalament 2)

Apartat 2 (Encapçalament 2)

Conclusions (Encapçalament 1)

Annexos (Encapçalament 1)

Annex A (Encapçalament 2)

Annex B (Encapçalament 2)

Annex C (Encapçalament 2)

Comenceu creant un nou document de text.1.
Escriviu els títols de la llista (sense els textos que hi ha entre parèntesis).2.
Apliqueu a cada títol l'estil que hi ha entre parèntesis (això és important!!). Podeu fer-ho, 

des de cada títol, desplegant l'eina  Aplica l'estil i escollint l'estil 
que es vol aplicar, el qual està indicat entre parèntesis.

3.

Observeu com canvia el format del text en aplicar els diferents estils.4.

Feu visible el navegador fent clic a la icona  Navegador, prement F5 o pel menú 
Visualitza \ Navegador.

5.

Seleccioneu Encapçalaments i feu clic a la icona  Visualització del contingut. Us
apareixeran només els estils de les categories d'encapçalaments.

6.

Feu un doble clic al nom d'un capítol, apartat o subapartat, i observeu com aneu 
directament a aquella localització.

7.

Deseu el fitxer amb el nom apartats.odt.8.

Activitat 2

Reorganització d'un document

Recupereu el document memoria.odt.1.
Obriu-lo com abans i feu aparèixer el Navegador a la vostra pantalla de l'ordinador.2.
Seleccioneu els Encapçalaments i canvieu la visualització del contingut.3.
Feu proves canviant l'ordre dels capítols ÀREA D'ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE 
RECURSOS / ÀREA ECONOMICOFINANCERA / RECURSOS HUMANS / COMPRES 
CORPORATIVES.

4.

En el navegador, feu doble clic sobre l'Annex. Observeu com us porta a l'Annex del text.5.
Desplaceu-vos als diferents apartats del document amb el navegador.6.
Tanqueu el document descartant desar els canvis i sortiu de l'OpenOffice.org Writer.7.

Crear un document mestre

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Crear un document mestre.•
Utilitzar el navegador en un document mestre.•
Paginar un document mestre.•
Inserir un subdocument.•
Actualitzar l'índex d'un document mestre.•
Convertir un document mestre en un document simple.•

Document mestre

De vegades no és pràctic treballar amb un sol document de gran volum i el que es vol és tenir
compartimentat el contingut, de tal manera que en imprimir-lo o numerar les pàgines funcioni 
com un de sol.

El document mestre ve a donar sortida a aquesta necessitat.

Un document mestre pot ser considerat com un fitxer mestre contenidor d'altres (fitxers)
subdocuments de text.

•

Quan es crea un subdocument d'un document mestre (o se n'afegeix un de prèviament 
existent) es crea un vincle al document mestre.

•

No és possible editar de forma separada un subdocument del document mestre, però sí que 
es pot fer des de dins mateix del document mestre emprant el Navegador.

•

En imprimir un document mestre s'imprimirà tot el contingut de tots els subdocuments.•

Es pot crear un índex al document mestre que englobarà tots els subdocuments.•

Els estils que s'usen als subdocuments seran importats automàticament cap al document 
mestre, menys en el cas que ja hi existissin (amb el mateix nom).

•

Els subdocuments no es modificaran si hi ha una alteració del document mestre.•

Page 36 of 84C11 - Aplicacions informàtiques avançades

Professor
Typewriter
12)

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



Creació d'un document mestre

Hi ha dues maneres de crear un document mestre:•

Creant-lo nou: Fitxer \ Nou \ Document mestre (Control + N).◦
Creant-lo a partir d'un fitxer que ja existeix: Fitxer \ Envia \ Crea un document 
mestre.

◦

Quan creeu un document mestre, hauríeu de tenir la previsió de deixar en estil genèric (o 
Per defecte) la primera entrada del Navegador. D'aquesta manera us assegureu que, en 
editar un estil del Document mestre, aquest estil també es modificarà als subdocuments.

•

És important que tots els fitxers que formen el document mestre es trobin i es mantinguin al 
seu lloc d'origen, ja que es crearan uns enllaços que poden trencar-se si aquests fitxers es 
canvien de lloc o de nom, provocant el mal funcionament del document mestre. Per aquest 
motiu, és aconsellable desar tots els fitxers en una única carpeta.

•

Una vegada creat el Document mestre, deseu-lo.•

Treball amb documents mestres

Un document mestre és imprescindible treballar-lo mitjançant el Navegador.

Editar un dels subdocuments

Si voleu editar un dels subdocuments, feu un doble clic al seu nom al Navegador i s'obrirà en 
una nova finestra del Writer (també podeu seleccionar Edita al menú de context del nom del 

subdocument, o clicar la icona  Edita.

Eliminar un subdocument del document mestre

Aquesta operació només el treu de la llista, però no esborra el fitxer.

Si voleu eliminar un subdocument del document mestre, haureu de fer clic amb el botó dret 
del ratolí al seu nom i triar l'opció Suprimeix.

 

Afegir elements

Per afegir elements que formen un document mestre, caldrà que seguiu els passos que hi ha a 
continuació:

En el navegador, situeu-vos sobre un dels elements del document mestre.•

Obriu el menú contextual i seleccioneu Insereix i a continuació l'element que voleu afegir.•

Page 37 of 84C11 - Aplicacions informàtiques avançades



 

Els elements que podeu afegir són els següents:

Un índex: Si voleu afegir un índex, caldrà que us situeu en el subdocument que hi ha 
immediatament després del lloc on voleu posar-lo, i seleccionar Insereix \ Índex.

•

Quan vulgueu actualitzar l'índex o alguna de les referències, podreu fer-ho fent clic a la 

icona  Actualitza o utilitzant l'opció Actualitza l'índex o la taula del menú de context.

•

Un fitxer ja existent: Si el que voleu afegir és un nou subdocument inserint un fitxer ja 
existent, haureu de situar-vos al subdocument que ha de quedar sota del que voleu afegir i 
triar Insereix \ Fitxer.

•

Un nou subdocument, creant-lo: Per afegir un nou subdocument creant-lo de bell nou, 
caldrà que trieu Insereix \ Document nou del fitxer posterior al lloc on voleu inserir-lo.

•

Text: Cas de voler afegir text que no pertanyi a cap subdocument, trieu Insereix \ Text al 
menú de context. Aquesta opció només estarà visible si us posicioneu en un element que no 
tingui Text a sobre.

•

Reordenar els subdocuments

Cas de voler reordenar els subdocuments, teniu dues opcions:

"Punxeu" el nom del subdocument i arrossegueu-lo amunt o avall.•

Seleccioneu el subdocument i empreu les icones  Mou cap amunt o  Mou cap 

avall.

•

Paginació dels documents mestres

Pàgina nova

Si voleu que cada capítol (cada document) comenci en una pàgina nova...

Heu d'assegurar-vos que cada capítol (subdocument) comença amb el mateix estil de 
paràgraf (Encapçalament 1).

•

Feu aparèixer (si no és visible) el quadre de diàleg d'Estils i formatació (Format \ Estils i 
formatació, o premeu F11).

•

Seleccioneu els Estils de paràgraf (icona ).•

Poseu-vos damunt l'estil Encapçalament 1 i seleccioneu Modifica... al menú de context.•

Aneu a la pestanya Flux de text.•

Marqueu Insereix – Tipus: Pàgina – Posició: Abans.•
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Pàgina senar

Si, a més a més, voleu que cada subdocument comenci en una pàgina senar (la de la dreta), 
caldrà que feu tots els passos anteriors i marqueu també Amb estil de pàgina i seleccioneu 
Pàgina dreta.

Conversió d'un document mestre a document simple

Si el que voleu és convertir un document mestre, amb tots els seus documents, a un sol 
document caldrà fer una exportació.

Obriu el document mestre.•

Executeu Fitxer \ Exporta... i seleccioneu Text de l'OpenDocument (.odt) com a 
Format del fitxer i doneu-li el nom que creieu més adient.

•

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creació d'un document mestre

Recupereu el document memoria.odt i deseu-lo en una carpeta que porti el nom 
mestre.

1.

Obriu-lo i feu Fitxer \ Envia \ Crea un document mestre.2.
Creeu el nou document com a lamemoria i deseu-lo dins la carpeta mestre.3.
Contesteu afirmativament per actualitzar els enllaços.4.

Si el navegador no és visible, feu-lo aparèixer fent clic a la icona  Navegador, 
prement F5 o amb el menú Visualitza \ Navegador.

5.

Observeu el Navegador, i comproveu que la portada que no tenia cap estil amb Nivell 
d'encapçalament ha quedat com a entrada de Text i que els diferents capítols (GESTIÓ 
I RECURSOS, Annex i Llista de referències) han quedat com a diferents 
subdocuments externs.

6.

Comproveu que aquests subdocuments externs no es poden editar des del document 
mestre (tot i que es mostren per pantalla) i que, en fer-hi doble clic al Navegador, 
s'obre una finestra nova d'OpenOffice.org Writer que deixa editar només aquell capítol 
seleccionat.

7.
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Inserció d'un subdocument prèviament existent

Recupereu el fitxer activitats.odt.8.

Obriu-lo i observeu la manca de capçalera i peu.9.

Deseu-lo a la carpeta mestre i tanqueu-lo.10.

Situeu-vos al damunt de l'element lamemoria1.odt.11.

Amb el menú contextual crideu Insereix \ Fitxer i seleccioneu el document 
activitats.odt.

12.

Observeu en el navegador com ha quedat el document mestre i com s'han afegit les 
capçaleres i peus al nou element incorporat.

13.

Desplaçament del subdocument

Seleccioneu el subdocument activitats.odt i, emprant les icones  Mou cap amunt o 

 Mou cap avall, deixeu-lo entre lamemoria2.odt i lamemoria3.odt.

14.

Regeneració de l'índex

Situeu-vos sobre l'índex del document mestre, en el text.15.

Obriu el menú contextual (botó dret del ratolí) i seleccioneu Actualitza l'índex o la 
taula.

16.

Comproveu com queda la numeració.17.

Deseu els canvis.18.

Conversió del document mestre en un document simple

Des del document mestre lamemoria.odm, executeu Fitxer \ Exporta...19.

Seleccioneu Text de l'OpenDocument (.odt) com a Format del fitxer◦
Doneu-li el nom memoria_activitats.odt.◦
Indiqueu el lloc on el voleu desar.◦

Tanqueu el document mestre desant els canvis.20.

Obriu el document memoria_activitats.odt i observeu com ha quedat.21.

Si cal, feu les modificacions que us interessi i deseu els canvis.22.

Control de canvis

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Utilitzar el control de canvis.•
Enregistrar i revisar els canvis en un document.•
Comparar diferents versions d'un document.•
Unir diverses versions d'un document.•

Control de canvis

En moltes ocasions cal portar el control dels canvis que es van realitzant en un document:

Si en l'empresa s'apliquen els procediments de qualitat ISO, cal fer un seguiment de les 
modificacions realitzades en els documents.

•

Si el fitxer és modificat per diferents persones, cal saber quines alteracions ha fet cadascú 
abans de validar la versió definitiva.

•
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Si el document és força gran (per exemple un informe, una memòria, un contracte,...), és 
interessant per al càrrec responsable saber quins canvis ha fet el personal càrrec seu des de 
la darrera revisió.

•

...•

Enregistrament i mostra dels canvis

Quan un document és treballat per diverses persones, cal portar un control dels canvis que 
s'hi van realitzant.

Per tal d'activar aquests canvis, una vegada obert el document que voleu controlar, feu 
Edita \ Canvis \ Registre.

•

 

Una vegada heu configurat que voleu enregistrar els canvis, veureu el següent:•

El text entrat de bell nou apareix destacat en color.◦
El suprimit apareix ratllat.◦
Cas de modificar una línia sencera, aquest fet també apareix destacat al marge.◦

Si col�loqueu el punter del ratolí damunt d'un dels fragments modificats, veureu la referència 
de qui la va fer i quan.

•

Quan torneu a fer Edita \ Canvis \ Registre, veureu que s'atura la gravació dels canvis.•

Cal tenir present que no es desen totes les modificacions que aneu fent; només 
es fa en el cas de les més habituals (addició o supressió de text, canvi de 
format...), però no en el dels canvis menors (per exemple, un canvi del tipus de 
tabulació).

Tots els aspectes referents a com es destaquen els canvis que es fan en un 
document poden ser configurats des de l'apartat Eines \ Opcions \ 
OpenOffice.org Writer \ Canvis.
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Revisió de les modificacions

Quan en un document s'ha activat l'opció d'Enregistrar canvis, aquests es podran revisar per 
tal d'acceptar-los o rebutjar-los.

Feu Edita \ Canvis \ Accepta o rebutja. Veureu que apareixerà el quadre de diàleg 
Accepta o rebutja canvis.

•

Seleccioneu una a una les modificacions que apareixen a la pestanya Llista. La modificació 
triada es destacarà al document i la podeu acceptar o rebutjar (fent clic al botó 
corresponent).

•

OpenOffice.org Writer desa les modificacions realitzades en un document referenciades a 
l'usuari que ha fet el canvi, de tal manera que si un usuari ha modificat uns canvis fets per un 
altre, aquest fet es mostrarà de forma jeràrquica.

Treball amb diferents versions del mateix document

De vegades es disposa de diferents versions d'un mateix document i se'n volen fer
comparacions per tal d'acceptar o rebutjar els canvis que s'hi poden haver produït.

Comparació de les versions d'un document

En primer lloc, cal obrir el document original.•

A continuació cal fer Edita \ Compara el document... i seleccionar el document modificat.•
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OpenOffice.org Writer fusionarà els dos documents i mostrarà un quadre de diàleg 
sol�licitant l'acceptació o rebuig dels canvis realitzats.

•

Unió de versions d'un document

Si un document (per exemple, un informe econòmic) ha estat modificat per diverses persones, 
és possible unir les diferents versions amb l'original per tal d'acceptar o rebutjar els canvis que 
s'hi hagin pogut fer.

Hi ha un requisit: que els documents s'hagin modificat tenint activada l'opció 
Edita \ Canvis \ Registre.

Desenvolupament de l'activitat

En aquesta activitat partireu de dos esborranys diferents d'una mateixa acta:

En el primer esborrany fareu unes modificacions i obtindreu una primera versió de l'acta.•

El segon esborrany el fusionareu amb la primera versió anterior, per obtenir la versió 
definitiva de l'acta.

•

Per seguretat, després comprovareu l'acta definitiva amb el primer esborrany.

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Control de canvis

Recupereu el document esborrany_acta1.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.

Obriu-lo i activeu el registre de canvis demanant Edita \ Canvis \ Registre.2.

Situeu-vos a la llista dels assistents a la reunió. Seleccioneu Miquel Calaf i Serrato, 
responsable de formació i traslladeu-lo a la llista dels que s'han excusat d'assistir-hi. 
(Podeu utilitzar les eines Retalla i Enganxa).

3.

Situeu-vos al primer paràgraf del desenvolupament de la sessió, i afegiu L'acta s'aprova 
per unanimitat dels assistents.

4.

Observeu com apareixen els textos eliminats i els afegits.5.

Podeu provar de fer algun canvi més i veure com surt destacat.6.

Deseu el document amb el nom acta1.odt però no cal que el tanqueu.7.

Unió de versions

Recupereu el document esborrany_acta2.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.8.

Obriu-lo per veure el contingut i torneu-lo a tancar.9.

Des del vostre document acta1.odt i feu Edita \ Canvis \ Fusiona el document...10.

Seleccioneu el document esborrany_acta2.odt de la vostra carpeta de treball.11.

OpenOffice.org Writer combinarà els dos documents i presentarà el quadre de diàleg 
Accepta o rebutja canvis.

12.

Si tanqueu aquesta finestra, la podeu tornar a obrir demanant Edita \ Canvis \ 
Accepta o rebutja.

◦

A la finestra Accepta o rebutja canvis, feu clic al botó apropiat en cada cas, segons si 
voleu acceptar o rebutjar el canvi.

◦
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Observeu que les diferències entre els dos documents es veuen reflectides al document 
original, amb opció de revisió.

13.

Deseu el document fusionat amb el nom acta.odt, però no el tanqueu.14.

Si s'haguessin fet més canvis, la fusió donaria un error.

Comparació de versions

Des del vostre document acta.odt de la vostra carpeta de treball, feu Edita \ Compara 
el document...

15.

Seleccioneu el document esborrany_acta1.odt i feu clic al botó Insereix.16.

OpenOffice.org Writer combina els dos documents i presenta, com en la part anterior 
d'aquesta pràctica, el quadre de diàleg Accepta o rebutja canvis. Si tanqueu aquesta 
finestra, la podeu tornar a obrir demanant Edita \ Canvis \ Accepta o rebutja.

17.

Observeu que, com que la comparació és del document final (acta) sobre l'original inicial 
(esborrany_acta1), els canvis apareixen en el mateix sentit de com els heu fet:

18.

El text de la llista d'assistents que s'havia eliminat, està referenciat com a supressió.◦
El text de la llista dels que s'ha excusat d'assistir-hi i del primer paràgraf del 
desenvolupament de la sessió que s'havien afegit, ara estan referenciats com a 
inserció.

◦

Si s'hagués fet la comparació des de l'original sobre el final, les diferències serien en el 
sentit contrari dels canvis fets, és a dir, els primers apareixerien com a inserció i els 
altres com a supressió.

19.

Accepteu o rebutgeu els canvis segons us sembli millor.20.

Tanqueu el document sense desar els canvis.21.

Combinar correu

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Enllaçar l'OpenOffice.org Writer amb una base de dades.•
Trencar l'enllaç de l'OpenOffice.org Writer.•
Utilitzar l'auxiliar de combinació de correu.•
Combinar correu de manera directa.•
Crear etiquetes.•

Enllaç d'una base de dades amb l'OpenOffice.org Writer

Per fer documents personalitzats, és necessari enllaçar l'OpenOffice.org Writer amb una 
base de dades o taula que contingui dades:

La base de dades (amb una sola taula o més) la podeu crear amb l'OpenOffice.org Base.•

Per a la taula podeu utilitzar un full de càlcul creat amb l'OpenOffice.org Calc dins d'un 
llibre (amb un sol full o més).

•

També podeu generar les dades mitjançant la importació de dades d'un fitxer de qualsevol 
dels formats que OpenOffice.org reconeix.

•

Creació d'un enllaç amb una taula existent

Executeu Edita \ Intercanvia la base de dades ...•
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Si, al quadre de diàleg que us apareix, ja hi surt la base de dades que voleu emprar, feu clic 
al botó Tanca. En cas contrari, seleccioneu el botó Navega..., cerqueu el fitxer que conté 
les dades i confirmeu-lo.

•

 

OpenOffice.org haurà generat de forma automàtica una base de dades amb una sola taula 
que contindrà la referència a la taula o al full de càlcul original. Cal tenir present que, en cas 
de modificar l'esmentat fitxer, els canvis no es veuran reflectits de forma automàtica i caldrà 
"refrescar" les dades.

La nova base de dades serà accessible des de tots els programes d'OpenOffice.org capaços 
d'interactuar amb dades.

Trencament de l'enllaç amb la base de dades

Si en un moment donat us interessa trencar el lligam entre l'OpenOffice.org i la base de 
dades original, podeu procedir de la manera següent:

Accediu a Eines \ Opcions \ OpenOffice.org Base \ Bases de dades.•

Després de seleccionar la base de dades que voleu "desvincular", feu clic al botó 
Suprimeix.

•
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Combinació de correu

Realitzar una combinació de correu és enllaçar un document de text (part fixa de la 
combinació) amb una base de dades (part variable) per tal d'obtenir documents 
"personalitzats".

Amb OpenOffice.org Writer això es pot aconseguir de dues formes:

Mitjançant l'auxiliar.•
De forma directa.•

Combinació de correu mitjançant l'auxiliar

Aquest auxiliar ofereix moltes opcions, de les quals cal seleccionar les que millor s'adaptin a 
les vostres necessitats.

A continuació, teniu indicades una proposta de les més habituals per crear una carta 
combinada:

Obriu el fitxer que heu creat amb el text fix del document per enviar.•

Feu Eines \ Auxiliar de combinació de correu...•

 

A l'auxiliar que s'obre, a l'esquerra hi teniu els passos a seguir i, a la dreta, les opcions de 
cadascun.

•
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Pas 1: Seleccioneu la primera opció: Utilitza el document actual. Feu clic al botó 
Següent».

◦

 
 

Pas 2: En aquest pas, disposeu de dues opcions: crear una carta o bé un missatge de 
correu electrònic. Seleccioneu la primera opció, Carta, i feu clic al botó Següent».

◦

 
 

Pas 3: Aquest pas pregunta en referència a la presència o no d'un bloc d'adreça a la 
carta. Si no us cal, desmarqueu la casella de selecció del punt 2. Aquest document 
contindrà un bloc d'adreça, en cas que estigui marcada.

◦

Page 47 of 84C11 - Aplicacions informàtiques avançades



 
 

Si no ho havíeu fet abans, aquest és el moment de triar quina és la base de 
dades d'on s'extraurà la part variable de la combinació. Feu clic al botó 
Selecciona la llista d'adreces...

Al quadre de diàleg que apareix, seleccioneu Afegeix...•

Cerqueu i confirmeu el fitxer que conté les dades amb el botó Obre.•

Accepteu i tanqueu aquest quadre de diàleg amb D'acord.•

 

Feu clic al botó Següent».■

Si ara apareix marcada l'opció Aquest document contindrà un bloc d'adreça, 
desmarqueu-la.

■

Si no apareix el botó Següent», continueu tot fent clic al pas 4. Creeu una salutació 
del menú de l'esquerra.

■

Pas 4: El quart pas permet crear una línia de presentació a la carta, del tipus 
Benvolgut/da... Utilitzeu-lo o deixeu-lo en blanc, i feu clic al botó Següent».

◦

Si no apareix el botó Següent», continueu tot fent clic al pas 6. Editeu el document 
del menú de l'esquerra.

■
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Pas 5: L'Auxiliar de combinació de correu saltarà aquest pas per no canviar el format 
del document actual.

◦

Pas 6: L'OpenOffice.org Writer permet editar el document, cas que sigui necessari. Cal 
que així ho feu, per tal de posar els camps variables al document. Feu clic al botó Editeu 
el document...

◦

 
 

Quan accediu a l'edició del document, us apareixerà a la pantalla un botó que permetrà 
donar per acabat el procés i el retorn a l'auxiliar.

■

 

Ara és el moment de fer aparèixer els camps de la taula que voleu combinar amb el 
document. Feu Insereix \ Camps \ Altres ... (o bé premeu simultàniament Ctrl+F2). 
Us apareixerà el quadre de diàleg Camps.

■
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Seleccioneu, en cas que no estigui seleccionada, la pestanya Base de dades: a Tipus 
seleccioneu Camps de combinació de correu i a Selecció de la base de dades 
desplegueu el fitxer que conté les dades i també la seva taula de dades perquè 
apareguin els camps disponibles.

■

Situeu-vos al lloc adequat del document per inserir els camps de les dades dels 
destinataris, i feu un doble clic als noms dels camps que corresponguin. Recordeu que 
podeu afegir text i símbols o deixar un espai en blanc entre els camps.

■

Quan els hàgiu inserit tots, tanqueu el quadre de diàleg.■

Feu clic al botó Torna a l'auxiliar de combinació de correu per tornar al quadre de 
diàleg del pas 6.

■

Podeu utilitzar la previsualització que es troba a la meitat superior d'aquest 
quadre de diàleg, per veure el resultat dels enllaços en l'inicial, abans de 
continuar.

Feu clic al botó Següent».

En passar al pas següent l'OpenOffice.org Writer genera un nou document 
que conté tantes còpies del document inicial com registres tingui la taula de la 
base de dades que s'ha triat a l'hora de combinar.

 

Pas 7: El setè pas permet editar un document individual per tal de fer-hi modificacions. 
Actueu igual que amb l'edició del document original. Feu clic al botó Següent».

◦
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Pas 8: L'últim pas permet quatre opcions sobre els documents de la combinació. ◦

En la majoria de les opcions:

Es generarà un únic document Sense títol amb totes les cartes dels destinataris.■

També es veurà modificat el document inicial que conté la redacció fixa, amb els camps 
de la combinació inserits i marcats en ombrejat.

■

Cada una de les opcions demana les dades necessàries per dur a terme l'acció relacionada 
i, per tant, són diferents en cada opció.

Les quatre opcions que ofereix són:

Desa el document inicial: per defecte, modificarà el document inicial inserint els 
camps de la combinació sense preguntar si es vol desar.

■

 
 

Desa el document combinat: demanarà el nom per crear els documents segons 
quina de les 3 opcions s'hagi seleccionat: com un únic document (amb totes les cartes 
personalitzades), com a documents separats (un per cada destinatari), o amb 
possibilitat de limitar l'acció només a alguns registres.

■
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Imprimeix el document combinat: pot fer-ho per a tot el document o només una 
part.

■

 
 

Envia el document combinat com un correu electrònic: demanarà les dades 
necessàries per enviar els correus electrònics.

■
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Un cop seleccionades les opcions, feu clic al botó Finalitza.■

Els resultats seran els següents:•

Segons l'opció s'haurà creat un nou document Sense títol, amb totes les cartes 
personalitzades als destinataris.

◦

En el fitxer inicial hi haurà els camps inserits marcats amb un ombrejat gris.◦
Hi pot haver altres fitxers, segons les opcions escollides en el pas 8.◦

Un exemple de combinació de correu podria ser el següent:

Combinació de correu de forma directa

Tot aquest procés de combinar un document de text amb una base de dades pot fer-se de 
forma directa, sense la intervenció de l'auxiliar.

A continuació teniu una proposta per crear una carta personalitzada a uns destinataris 
seleccionats mitjançant un filtre.

Obriu el fitxer que heu creat amb el text fix del document per enviar.•
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Posicioneu-vos al punt on voleu inserir un camp de combinació i feu Insereix \ Camps \ 
Altres ... (o bé premeu simultàniament Ctrl+F2). Us apareixerà el quadre de diàleg 
Camps.

•

Actueu de la mateixa manera que al bloc anterior pel que fa referència a la inserció dels 
camps de la taula dins del document.

◦

Passeu a imprimir: Fitxer \ Imprimeix.•

En aquest moment, l'OpenOffice.org Writer detecta que el vostre document conté camps 
d'una base de dades i us demanarà si voleu imprimir una carta de formulari.

 

Si a la pregunta heu respost que No, s'imprimirà la carta model.◦
En canvi, si heu respost que Sí, se us demanarà que concreteu quins registres s'han de 
prendre com a referència en fer la combinació.

◦

Si heu seleccionat Sí, apareixerà un nou quadre de diàleg:•

A Registres seleccioneu els documents que voleu imprimir o desar.◦
A Sortida heu de decidir si voleu generar fitxers o només imprimir, seleccionant el botó 
d'opció Fitxer o Impressora, segons els cas.

◦

 

Si voleu seleccionar només alguns registres, actueu sobre la icona  Filtre estàndard i 
concreteu les condicions que han de satisfer les dades. Confirmeu amb D'acord.

◦

 

Observeu com a la base de dades de la meitat superior del quadre de diàleg només 
apareixen els destinataris filtrats.

◦

Heu de confirmar amb el botó D'acord.◦
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Els resultats seran els següents:•

S'haurà creat un nou document Sense títol, amb totes les cartes personalitzades als 
destinataris.

◦

En el fitxer inicial hi haurà els camps inserits del primer dels destinataris, marcats amb un 
ombrejat gris.

◦

Hi pot haver altres fitxers, segons les opcions escollides en el darrer quadre de diàleg.◦

Creació d'etiquetes

L'OpenOffice.org Writer permet crear etiquetes, i genera un document de text amb les 
etiquetes de tots els destinataris seleccionats.

Feu Fitxer \ Nou \ Etiquetes. A la finestra que s'obrirà:•

A la pestanya Formata introduïu-hi les característiques físiques de les etiquetes que voleu 
emprar. Una vegada fet, si les voleu desar feu-ho per tal d'accelerar l'ús en la propera 
ocasió.

◦

 

A la pestanya Opcions, assegureu-vos de tenir marcada l'opció Tota la pàgina.◦
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A la pestanya Etiquetes:◦
Cas de tenir definides i gravades les característiques físiques, les podríeu haver 

recuperat a la zona Formata.

■

A Base de dades seleccioneu el fitxer que conté les dades.■

A Taula seleccioneu la taula amb les dades.■

Aneu seleccionant els camps de la taula que necessiteu i aneu-los introduint al quadre 

Text de l'etiqueta, en el lloc correcte. Si voleu escriure text fix (comes, espais...), feu-

ho en aquest moment.

■

 

Quan hàgiu acabat, feu clic al botó Document nou.◦

S'haurà generat un document amb les etiquetes que contenen les definicions dels camps. 
Ara cal visualitzar les dades.

•

Feu Visualitza \ Fonts de dades. A la finestra que apareixerà:•
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Seleccioneu el fitxer i la taula on es troben les dades dels destinataris.◦
Seleccioneu tots els registres (files) de la base de dades, amb l'ajuda de les tecles 
Control i Majúscules.

◦

Feu clic a la icona  Dades a camps.◦
Tanqueu aquesta finestra tornant a demanar Visualitza \ Fonts de dades.◦

Ara ja es visualitzaran les dades dels destinataris, marcades amb ombrejat gris. Aquestes 
marques desapareixeran en la impressió.

•

Un exemple de creació d'etiquetes podria ser el següent:

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta activitat consisteix a utilitzar un model de carta que s'enllaçarà a una llista de clients, 
per crear les cartes personalitzades a cada un d'ells:

El model de carta és el fitxer carta.odt.•
La llista de clients es troba en un fitxer de l'OpenOffice.org Calc amb el nom
adreces_clients.ods.

•
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Amb l'Auxiliar de combinació de correu creareu les cartes personalitzades a tots els 
clients en un únic fitxer que anomenareu cartes_clients.odt.

•

De manera directa, també creareu unes cartes personalitzades a uns clients seleccionats 
mitjançant un filtre, cada una en un fitxer individual.

•

I finalment, creareu les etiquetes per als sobres.•

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Recupereu els documents carta.odt i adreces_clients.ods i deseu-los en la vostra 
carpeta de treball.

1.

Combinació de correu mitjançant l'auxiliar

En aquest procediment utilitzareu l'eina Auxiliar de combinació de correu.

En l'últim pas, escollireu generar un únic document amb totes les cartes personalitzades als 
diferents clients.

Obriu el fitxer carta.odt.2.

Feu Eines \ Auxiliar de combinació de correu...3.

A l'auxiliar que s'obre, a l'esquerra hi teniu els passos a seguir i, a la dreta, les opcions de 
cadascun.

4.

Pas 1: Seleccioneu l'opció Utilitza el document actual. Feu clic al botó Següent».◦
Pas 2: Seleccioneu l'opció Carta, i feu clic al botó Següent».◦
Pas 3: Si està marcada la casella de selecció del punt 2. Aquest document 
contindrà un bloc d'adreça, desmarqueu-la. 

◦

Feu clic al botó Selecciona la llista d'adreces...

Al quadre de diàleg que apareix, seleccioneu Afegeix...■

Cerqueu la vostra carpeta i confirmeu el fitxer adreces_clients.ods amb el botó 
Obre.

■

Accepteu i tanqueu aquest quadre de diàleg amb D'acord.■

Si ara apareix marcada l'opció Aquest document contindrà un bloc d'adreça, 
desmarqueu-la.

Feu clic al botó Següent». Si no apareix el botó Següent», continueu tot fent clic al 
pas 4. Creeu una salutació del menú de l'esquerra.

Pas 4: Desactiveu Aquest document hauria de contenir una salutació. Feu clic al 
botó Següent». Si no apareix el botó Següent», continueu tot fent clic al pas 6. 
Editeu el document del menú de l'esquerra.

◦

Pas 5: L'Auxiliar de combinació de correu saltarà aquest pas per no canviar el format 
del document actual.

◦

Pas 6: Feu clic al botó Editeu el document.... ◦
Quan accediu a l'edició del document, us apareixerà a la pantalla el botó Torna a 
l'auxiliar de combinació de correu, que quan sigui el moment us permetrà donar 
per acabat el procés i el retorn a l'auxiliar.

■

Feu Insereix \ Camps \ Altres ... (o bé premeu simultàniament Ctrl+F2). Us 
apareixerà el quadre de diàleg Camps.

■

Seleccioneu, en cas que no estigui seleccionada, la pestanya Base de dades: a 
Tipus seleccioneu Camps de combinació de correu i a Selecció de la base de 
dades desplegueu adreces_clients (és el fitxer amb les dades creat amb 
l'OpenOffice.org Calc) i també el full adreces perquè apareguin els camps 
disponibles.

■

Situeu-vos al lloc adequat del document per inserir els camps de les dades dels 
clients, i feu un doble clic als noms dels camps que corresponguin. Recordeu-vos de 
deixar un espai en blanc entre els camps. També podeu afegir els símbols que 
considereu necessaris, com ara parèntesis, etc.

■

Quan els hàgiu inserit tots, tanqueu el quadre de diàleg.■

Feu clic al botó Torna a l'auxiliar de combinació de correu per tornar a l'auxiliar, 
al quadre de diàleg del pas 6.

■

Podeu utilitzar la previsualització que es troba a la meitat superior d'aquest quadre de 
diàleg, per veure el resultat dels enllaços en el document carta.odt, abans de 
continuar.

Feu clic al botó Següent» i observeu com una finestra mostra com es generen els 25 
documents.

Pas 7: Salteu aquest pas perquè ara no voleu editar cap document individual. Feu clic 
al botó Següent».

◦

Pas 8: En aquest darrer pas demanareu obtenir un únic document amb totes les cartes 
dels clients. Ho podeu fer utilitzant diferents opcions. La que us proposem és la 
següent: 

◦

Seleccioneu Desa el document combinat.■

En les opcions que s'obriran, seleccioneu Desa-ho com un document individual i 
feu clic al botó Desa els documents.

■

Cerqueu la vostra carpeta i doneu-li el nom cartes_clients.odt■

Feu clic al botó Finalitza.

Observeu els resultats:5.

Page 58 of 84C11 - Aplicacions informàtiques avançades



En el fitxer carta.odt hi ha els camps inserits del primer dels destinataris, marcats 
amb un ombrejat gris. Deseu-lo amb el nom carta_plantilla.odt i tanqueu-lo.

◦

S'haurà creat un nou document sense títol, amb les 25 cartes personalitzades als 
clients. Tanqueu-lo sense desar els canvis.

◦

Aneu a la vostra carpeta de treball i observeu que conté el fitxer cartes_clients.odt. 
Obriu-lo i observeu com hi ha les 25 cartes personalitzades als clients, igual que el 
fitxer sense títol que ja heu tancat. Tanqueu-lo també.

◦

Cartes individuals combinades de forma directa

Tot aquest procés de combinar un document de text amb una base de dades pot fer-se de 
forma directa, sense la intervenció de l'auxiliar.

En aquest cas ho fareu de manera directa i com a última opció escollireu generar un fitxer 
individual per cada un dels clients de Mollet del Vallès, seleccionats mitjançant un filtre.

Torneu a obrir el fitxer original carta.odt.6.

Posicioneu-vos al punt on voleu inserir un camp de combinació i feu Insereix \ Camps \ 
Altres ... (o bé premeu simultàniament Ctrl+F2). Us apareixerà el quadre de diàleg 
Camps.

7.

Actueu de la mateixa manera que al bloc anterior pel que fa referència a la inserció dels 
camps de la taula dins del document. (Pas 6, punts 3, 4 i 5)

◦

Passeu a imprimir: Fitxer \ Imprimeix.8.

En aquest moment, l'OpenOffice.org Writer detecta que el vostre document conté 
camps d'una base de dades i us demanarà si voleu imprimir una carta de formulari. 
Contesteu que Sí.

◦

En el nou quadre de diàleg que apareixerà:9.

Seleccioneu la icona  Filtre estàndard i demaneu que la població sigui Mollet del 
Vallès: Al Nom del camp seleccioneu Població, a Condició trieu com i a Població 
escriviu Mollet del Vallès. Confirmeu amb D'acord.

◦

Observeu com a la base de dades de la meitat superior del quadre de diàleg només 
apareixen els 2 clients de Mollet del Vallès.

◦

A Registres seleccioneu Tot.◦
A Sortida seleccioneu Fitxer i Desa com a documents individuals. Deixeu activada 
l'opció Genera el nom del fitxer a partir de la base de dades i indiqueu el Camí de 
la vostra carpeta de treball.

◦

Accepteu amb D'acord.◦

Observeu els resultats:10.

En el fitxer carta.odt hi ha les definicions dels camps inserits, marcats amb un 
ombrejat gris. Deseu-lo amb el nom carta_plantilla2.odt i tanqueu-lo.

◦

Aneu a la vostra carpeta de treball i observeu que conté els fitxers MARIO0.odt i 
NURIA0.odt:

◦

Obriu-los i observeu com en cada un hi ha la carta personalitzada al client, amb les 
dades ombrejades en color gris.

■

Feu una Previsualització de la pàgina i observeu com l'ombrejat no s'imprimirà.■

Tanqueu la previsualització i el fitxer.■

Creació d'etiquetes

Obriu l'OpenOffice.org Writer i feu Fitxer \ Nou \ Etiquetes.11.

A la pestanya Formata introduïu-hi les mides de les etiquetes:◦

Distància horitzontal 7,00 cm

Distància vertical 3,50 cm

Amplada 7,00 cm

Alçada 3,50 cm

Marge esquerre 0,50 cm

Marge superior 0,20 cm

Columnes 3

Files 8

A la pestanya Opcions, assegureu-vos de tenir marcada l'opció Tota la pàgina.◦

A la pestanya Etiquetes:◦

A Base de dades seleccioneu adreces_clients.■

A Taula seleccioneu adreces.■
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Aneu seleccionant els camps de la taula que necessiteu i aneu-los introduint al 
quadre Text de l'etiqueta, en el lloc correcte. Si voleu escriure text fix (comes, 
espais...), feu-ho en aquest moment.

■

Quan hàgiu acabat, feu clic al botó Document nou.◦

Observeu com s'ha generat un document amb les etiquetes que contenen les definicions 
dels camps. Ara cal visualitzar les dades.

12.

Feu Visualitza \ Fonts de dades. A la finestra que apareixerà:13.

Si cal, seleccioneu adreces_clients \ Taules \ adreces.◦
Si encara hi ha el filtre aplicat anteriorment, primer caldrà eliminar-lo perquè es 

visualitzin tots els clients: feu clic a la icona  Suprimeix el filtre/l'ordenació.

◦

Seleccioneu tots els registres (files) de la base de dades. Us podeu ajudar amb les 
tecles Control i Majúscules.

◦

Feu clic a la icona Dades a camps.◦
Tanqueu aquesta finestra tornant a demanar Visualitza \ Fonts de dades.◦

Observeu com ara ja es visualitzen les dades dels clients, marcades amb ombrejat gris.14.

Feu una Previsualització de la pàgina i observeu com aquestes marques desapareixen 
en la impressió. Tanqueu la previsualització.

15.

Deseu aquest document d'etiquetes amb el nom etiquetes.odt.16.

Macros

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Crear una macro.•
Executar una macro.•

Macros

Una macro és un programa en "miniatura" d'ordres i accions que es poden executar de 
manera automàtica. Per crear una macro anireu a l'opció de menú Eines \ Macros \ 
Enregistra una macro.

Creació d'una macro

Els passos a seguir per crear i enregistrar una macro són els següents:

Obriu el document per al qual desitgeu enregistrar la macro.•

Demaneu Eines \ Macros \ Enregistra la macro.•

Executeu les accions que desitgeu enregistrar en el document.•

Mentre s'estigui enregistrant la macro, serà visible la barra d'eines Enregistra la macro. 
Aquesta, en prémer sobre Atura l'enregistrament, permet parar l'enregistrament i 
finalitzar la creació de la macro.

•

 

Premeu Atura l'enregistrament de la finestra Enregistra la macro per aturar 
l'enregistrament iniciat.

•

En fer-ho, la finestra de diàleg us permetrà decidir com desar la macro enregistrada i el seu 
nom.

•
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Escolliu on voleu desar la macro en el quadre de llista Desa la macro a.•

Si voleu desar-la en una nova biblioteca o mòdul, feu clic en el botó Biblioteca nova o 
Mòdul nou i escriviu un nom.

•

Escriviu un nom per a la nova macro en el quadre de text Nom de la macro.•

Premeu el botó Desa.•

Execució d'una macro

Des del quadre de diàleg Eines \ Macros \ Executa una macro..., es poden executar les 
macros que s'han creat.

 

Per assignar una seqüència de comandaments a una combinació de tecles, cal que seguiu els 
passos següents:

Per tal que les macros es puguin executar amb una combinació de tecles és necessari que la 
macro s'hagi desat a la biblioteca les meves macros.

•

Un cop desada la macro, demaneu l'opció Eines \ Personalitza \ Teclat.•
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En el bloc Funcions:•

Del quadre Categoria, desplegueu Macros de OpenOffice.org fent clic al senyal [+]. 
D'aquest, desplegueu la carpeta User, a continuació la carpeta Standard i, finalment, 
seleccioneu Module 1. Al rectangle Funció, apareixerà la llista de les macros creades.

◦

Del quadre Funció, seleccioneu la macro a què es vol associar el conjunt de tecles que 
l'activaran.

◦

Del quadre Tecles de drecera, cerqueu una combinació que no estigui associada a cap 
acció del processador i la seleccioneu-la.

•

Desenvolupament de l'activitat

En aquesta activitat creareu una macro per justificar un text seleccionat i convertir-lo a Arial 
12. A continuació li assignareu la combinació de tecles Ctrl+A.

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Recupereu el document queixa.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.

Creació d'una macro

Obriu-lo i demaneu Eines \ Macros \ enregistra una macro.2.

Seleccioneu tot el text utilitzant les tecles Ctrl+Inicio i Majúscules+Ctrl+Fin.3.

Justifiqueu-lo i doneu-li un format de lletra Arial 12 a tot el text.4.

Feu clic a Atura l'enregistrament.5.

Al requadre Nom de la macro, escriviu Arial_12_justificat.6.

Premeu el botó Desa.7.

Assignació de tecles

A continuació assignareu l'execució de la macro a la pulsació de tecles Ctrl+A.

Demaneu Eines \ Personalitza... \ aneu a la pestanya Teclat:8.

Al bloc Funcions:◦
A Categoria, desplegueu Macros de OpenOffice.org \ User \ Standard i, 
finalment, seleccioneu Module 1.

■

Observeu que al bloc Funcions \ Funció apareix el nom de la macro que havíem 
creat: Arial_12_justificat. Seleccioneu-la.

■

Del bloc Tecles de drecera, cerqueu i seleccioneu Ctrl+A.◦
Premeu el botó Modifica.◦
Observeu el contingut que presenta ara el bloc Funcions \ Tecles.◦
Premeu el botó D'acord.◦
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Deseu el document amb el nom queixa2.odt.9.

Execució de la macro

Ara comprovareu el correcte funcionament de la macro amb les tecles assignades.

Obriu qualsevol document de text de la vostra carpeta de treball.10.

Premeu Ctrl+A i observeu els canvis en el text seleccionat.11.

Tanqueu el document sense desar els canvis.12.

Notes a peu de pàgina i final del document

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Inserir notes al peu de la pàgina.•
Inserir notes al final del document.•

Notes a peu de pàgina i de document

Una nota és un text numerat a peu de pàgina, o al final del document, referenciat en el 
document amb el mateix número.

Inserció d'una nota al peu: Per fer-ho, aneu al menú Insereix \ Nota al peu...•

 

Visualització d'una nota al peu: El text de les notes es pot veure, no només a l'àrea de 
notes sinó en el mateix punt de la seva inserció després d'apuntar-hi el ratolí; la nota es 
visualitza en una espècie de nota de paper i el text es visualitza en un requadre.

•

 

Edició del text d'una nota al peu: Per editar el text d'una nota al peu o final situeu-vos 
sobre la nota.

•

Eliminació d'una nota al peu: Es poden eliminar, suprimint la seva marca.•

Configuració de les notes al peu: Amb el menú Eines \ Notes al peu... es poden 
configurar algunes opcions tal com veieu en la imatge següent.

•

Canviant de pestanya podreu configurar les Notes finals.◦
Si, a Posició, escolliu Final del document, posarà totes les notes al final.◦
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Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Recupereu el document normes.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.

Obriu-lo i traslladeu les explicacions dels tipus de lletra al peu de pàgina com a notes.2.

On es detallen els tipus de lletra, localitzeu la paraula Rodona i seleccioneu el text 
explicatiu que hi ha a continuació.

◦

Premeu Ctrl+X per retallar-lo.◦

Notes al peu de pàgina

Demaneu Insereix \ Nota al peu....3.

De la finestra de diàleg que obtindreu, comproveu que són actives les opcions 
Numeració: automàtic i Tipus: nota al peu.

◦

Premeu el botó D'acord.◦

OpenOffice.org Writer inserirà, a peu de pàgina, el número 1 i queda a l'espera que 
s'introdueixi el text corresponent a la nota.

4.

Premeu Ctrl+V per enganxar el text que s'havia retallat abans. Si voleu, podeu introduir 
qualsevol altre text.

5.

Feu clic sobre el número que s'ha inserit al peu de pàgina i torneu al text.6.

Observeu que, en situar el ratolí a sobre del número 1 del text (sense prémer cap 
botó), el punter del ratolí canvia de forma i molt poc després apareix, en un requadre, 
el text introduït en la nota al peu.

◦

De la mateixa manera que s'ha explicat, afegiu la resta d'explicacions dels tipus de lletra 
com a notes a peu de pàgina.

7.

Igualment, traslladeu els exemples entre parèntesi de l'apartat 2 de la segona pàgina, 
com a notes a peu de pàgina.

8.

Esborreu els símbols (: i .) que us hagin pogut quedar al costat de cada tipus de lletra.9.

Deseu el document amb el nom notes_pagina.odt però no el tanqueu.10.

Notes al final del document

Al document notes_pagina.odt, modifiqueu la posició de les notes en cada pàgina i 
convertiu-les en notes al final del document:

11.

Aneu al final del document (Ctrl+Fin).◦
Demaneu Eines \ Notes al peu... \ i aneu a la pestanya Notes al peu.◦
A Posició seleccioneu Final del document i premeu el botó D'acord.◦

Deseu el document modificat amb el nom notes_document.odt.12.

Referències creuades

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Definir referències creuades.•
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Inserir referències creuades en el text.•

Referències creuades

En un text llarg, pot ser necessari fer referència a altres pàgines del mateix document per tal 
de facilitar-ne la lectura.

Una referència creuada és una marca que permet saltar o referir una part del document, ja 
sigui un títol, una taula, una il�lustració, o una llista numerada, independentment de possibles 
variacions del número de pàgina.

Prèviament a la inserció de referències creuades cal marcar els elements a referenciar.

Per inserir una referència creuada heu de seguir els següents passos:

Definició de les referències

Seleccioneu el text que desitgeu utilitzar com a destí per la referència.•

Demaneu Insereix \ Referència creuada...•

 

En la llista Tipus, seleccioneu Defineix la referència.◦
Escriviu un nom per al destí en el quadre Nom. El text seleccionat apareix en el quadre 
Valor.

◦

Premeu Insereix. El nom del destí s'afegeix a la llista de Selecció.◦

Inserció de les referències en el text

Sense tancar el menú anterior, aneu al lloc del document on voleu inserir la paraula de 
referència.

•

En la llista Tipus, seleccioneu Insereix una referència.◦
En la llista Selecció, escolliu el destí que desitgeu referenciar.◦
Seleccioneu el format per a la referència en la llista Insereix una referència a.◦
Premeu Insereix.◦
Tanqueu quan s'acabi.◦
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Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Recupereu el document comptes.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.

Obriu el fitxer desat.2.

Definició de les referències

Seleccioneu el títol Concepte i característiques i demaneu Insereix \ Referència
creuada...

3.

En la llista Tipus, seleccioneu Defineix la referència.◦
Escriviu el nom del marcador Art_1 al requadre Nom i premeu el botó Insereix.◦
Repetiu el procés per als altres títols del text. No és necessari que tanqueu la finestra
Camps. Podeu continuar seleccionant text del document tot establint les referències.

◦

Contingut dels comptes anuals: Marcador Art_2.■

Termini per formular els comptes anuals: Marcador Art_3.■

Comptes anuals abreujats: Marcador Art_4.■

1. El balanç: Marcador Ap_1.■

2. El compte de pèrdues i guanys: Marcador Ap_2.■

3. La memòria: Marcador Ap_3.■
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Ara sí, premeu el botó Tanca.◦

Taula d'enllaços

A sobre del títol Concepte i característiques, creeu una taula d'una columna i vuit files.4.

A la primera cel�la, escriviu el text Articulat.5.

A la segona cel�la, inseriu la referència creuada Art_1: Activeu l'opció Insereix \ 
Referència creuada...

6.

Del bloc Tipus, seleccioneu Insereix una referència.◦
Del bloc Selecció, escolliu Art_1.◦
Finalment, del bloc Insereix una referència a, seleccioneu Referència.◦
Premeu el botó Insereix. Observeu que a la cel�la de la taula apareixerà el text que té 
associada la referència: Concepte i característiques.

◦

Inseriu la resta de referències a les cel�les de la taula, en el mateix ordre del text. Per 
fer-ho, no és necessari que tanqueu la finestra Camps.

◦

Un cop inserits els altres marcadors, tanqueu la finestra Camps prement el botó 
Tanca.

◦

Observeu el text que apareix a les cel�les de la taula, i proveu de fer-hi clic a sobre.7.

Inserció de les referències en el text

Per aconseguir desplaçar el cursor a l'inici del document feu els següents passos:

Marqueu el terme Articulat com Inici afegint una referència creuada. Recordeu els 
passos del punt 3.

8.

En el text, a la mateixa línia dels títols, inseriu una tabulació dreta al límit dret del 
document:

9.

Demaneu Format \ Paràgraf \ pestanya Tabuladors.◦
Fixeu una tabulació Dreta a la posició 15 cm i accepteu.◦

A la posició de la tabulació, inseriu la referència creuada Inici:10.

Situeu-vos després de Concepte i característiques i premeu el tabulador.◦
Demaneu Insereix \ Referència creuada...◦
Assenyaleu Insereix una referència del bloc Tipus.■

Seleccioneu Inici, del bloc Selecció.■

Del bloc Insereix una referència a, seleccioneu Referència.■

Premeu el botó Insereix.■

Repetiu el procés per a la resta d'articles.11.

Deseu el document amb el nom comptes_anuals.odt.12.

Índex de continguts

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Crear un índex de continguts a partir d'estils d'encapçalament.•
Utilitzar un índex de continguts.•
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Actualitzar un índex de continguts en modificar-se els textos.•

Índex de continguts

Un índex de contingut és un llistat dels títols d'un document amb la indicació dels números de 
pàgina.

La manera més senzilla de configurar un document per un índex de continguts és utilitzar els 
estils Encapçalament 1, Encapçalament 2... per als temes que es vulgui que apareguin a 
l'índex de continguts.

Creació d'un índex de continguts

Per crear un índex de continguts cal seguir els següents passos:

Situeu el punt d'inserció en el lloc on voleu inserir l'índex de continguts.•

Escolliu l'ordre Insereix \ Índexs i taules \ Índexs i taules ...•

En la pestanya Índex/Taula:•

Escriviu el títol de l'índex de continguts al requadre Títol.◦
Seleccioneu l'opció Índex de contingut en el desplegable Tipus.◦
En el desplegable Crea un índex/una taula \ per a, escolliu Tot el document.◦
A la casella Avalua fins al nivell, escolliu el nivell màxim d'Encapçalament que 
s'avaluarà per crear l'índex de continguts.

◦

Un cop seleccionades les opcions adients...•

 
 

Al costat de l'opció Esquema, feu clic al botó que hi ha.◦
Del quadre que surt heu de comprovar que cada nivell té assignat l'estil corresponent.■

Premeu el botó D'acord per acceptar el quadre.■
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Premeu el botó D'acord per acceptar la inserció de l'índex.◦

Actualització d'un índex de continguts

Si canvia el document de manera que afecti l'índex de continguts, es pot actualitzar de 
diferents maneres:

Situeu el cursor en qualsevol part de l'índex de continguts, premeu el botó dret del ratolí i 
seleccioneu l'opció Actualitza l'índex o la taula.

•

 

També es pot aconseguir des de qualsevol lloc del document amb l'opció Eines \ 
Actualitza \ Tots els índexs i taules.

•

Page 69 of 84C11 - Aplicacions informàtiques avançades



 

Navegació per l'índex de continguts

A diferència d'altres processadors de textos, l'índex de continguts no conté vincles a les 
pàgines referenciades a l'índex de continguts.

No obstant, l'OpenOffice.org Writer disposa d'una eina al Navegador que permet localitzar 
els diferents capítols, apartats o subapartats que s'hagin pogut afegir al document, sempre 
que s'hagin fet servir els estils de paràgraf adients.

Per navegar per l'índex:

Mostreu el Navegador. Si no fos visible, premeu la tecla F5 o amb Edita \ Navegador.•

Premeu l'eina . En fer-ho, el Navegador mostrarà els diferents nivells de títols del 

document que es poden controlar amb l'eina  Nivells d'encapçalament mostrats.

•

 

Un doble clic sobre el títol, subtítol, subapartat, etc., permet saltar directament a la zona del 
document corresponent.

•
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Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Recupereu el document activitats.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.

Obriu-lo i comproveu que tots els títols, subtítols i subapartats estiguin amb els estils
Encapçalament 1, Encapçalament 2...

2.

Situeu-vos a l'inici del document i feu un salt de pàgina demanant Insereix \ Salt 
manual \ Salt de pàgina.

3.

Inserció d'un índex de continguts

En la primera plana escolliu l'ordre Insereix \ Índexs i taules \ Índexs i taules...4.

En la pestanya Índex/Taula:5.

Escriviu el títol Activitats al requadre Títol.◦
Seleccioneu l'opció Índex de contingut en el desplegable Tipus.◦
En el desplegable Crea un índex/una taula \ per a, escolliu Tot el document.◦
A la casella Avalua fins al nivell, escolliu el número 5 com a nivell màxim
d'Encapçalament que s'avaluarà per crear l'índex de continguts.

◦

Al costat de l'opció Esquema, feu clic al botó que hi ha.◦
Del quadre que surt heu de comprovar que cada nivell té assignat l'estil 
corresponent.

■

Premeu el botó D'acord.■

Premeu el botó D'acord per acceptar la inserció de l'índex.◦

Actualització de l'índex

Al final del document, inseriu una línia en blanc i escriviu el títol Memòria d'activitats.6.

Seleccioneu aquest títol i apliqueu-li l'estil Encapçalament 1 seleccionant-lo del
desplegable Aplica l'estil de la barra d'eines.

7.

Situeu el cursor en qualsevol part de l'índex de continguts, premeu el botó dret del ratolí i 
seleccioneu l'opció Actualitza l'índex o la taula.

8.

Observeu com apareix el títol afegit.9.

Navegació per l'índex

Obriu el Navegador amb F5.10.

Feu doble clic a Encapçalaments per desplegar la llista de títols.11.

Feu doble clic al títol on voleu anar i observeu com us porta a aquest títol en el text.12.

Deseu el document com a activitats_index1.odt.13.
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Índex d'il�lustracions

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Donar nom a les imatges.•
Crear un índex d'il�lustracions.•
Actualitzar un índex d'il�lustracions en modificar-se les imatges.•

Índex d'il�lustracions

De la mateixa manera que l'OpenOffice.org Writer permet crear un índex amb les 
referències a la pàgina on comença cada capítol, també permet portar una referència de la 
pàgina on apareix una determinada il�lustració.

Cal tenir present que, si hi ha intenció de generar un índex d'il�lustracions, cal actuar d'una 
determinada forma quan inseriu les imatges que voleu fer aparèixer a l'índex.

Assignació de noms a les il�lustracions

En les il�lustracions del vostre document d'OpenOffice.org Writer, heu de donar-li un nom 
(afegir-li una llegenda) en cada imatge que us interessi que aparegui a l'índex.

Per fer-ho, heu de seleccionar la imatge amb el botó dret del ratolí, i amb el menú contextual 
seleccioneu Llegenda... 

En el quadre de diàleg Llegenda:

Escriviu una llegenda per a la il�lustració.•

Assegureu-vos que la llegenda és de la Categoria: Il�lustració.•

Accepteu les modificacions. Veureu que, ara, la il�lustració té un peu: el text que heu entrat 
com a llegenda.

•

 

Creació d'un índex d'il�lustracions

Per crear un índex d'il�lustracions cal seguir els següents passos:

Situeu el punt d'inserció en el lloc on voleu inserir l'índex d'il�lustracions.•

Escolliu l'ordre Insereix \ Índexs i taules \ Índexs i taules ...•

En la pestanya Índex/Taula:•

Escriviu el títol de l'índex d'il�lustracions al requadre Títol.◦
Seleccioneu l'opció Índex d'il�lustracions en el desplegable Tipus.◦
Assegureu-vos de tenir Categoria: Il�lustració.◦
Si voleu, podeu posar Visualitza: Text de la llegenda.◦
Premeu el botó D'acord per acceptar la inserció de l'índex.◦
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Actualització d'un índex d'il�lustracions

Si canvia el document de manera que afecti l'índex d'il�lustracions, es pot actualitzar de 
diferents maneres:

Situeu el cursor en qualsevol part de l'índex d'il�lustracions, premeu el botó dret del ratolí i 
seleccioneu l'opció Actualitza l'índex o la taula.

•

 

També es pot aconseguir des de qualsevol lloc del document amb l'opció Eines \ 
Actualitza \ Tots els índexs i taules.

•
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Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Assignació de noms a les il�lustracions

Recupereu el document activitats.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.

Obriu-lo. Seleccioneu la imatge del Gràfic 1 i, fent clic amb el botó dret del ratolí, feu 
aparèixer el menú de context. Trieu l'opció Llegenda...

2.

A Llegenda escriviu Organigrama per donar-li un nom a aquesta il�lustració.◦
Assegureu-vos que la llegenda és de la Categoria: Il�lustració.◦
Premeu D'acord per acceptar les modificacions.◦
Veureu que, ara, la il�lustració té un peu: el text que heu entrat com a llegenda.◦

Repetiu el procés realitzat en la il�lustració anterior, amb les imatges i llegendes 
respectives següents:

3.

Gràfic 2: Llegenda Grups de cadenes de TV a Catalunya.◦
Gràfic 3: Llegenda Cadenes de TV a Catalunya.◦
Gràfic 4: Llegenda Cadenes de TV.◦

Creació d'un índex d'il�lustracions

Aneu a la fi del document i feu Insereix \ Índexs i taules \ Índexs i taules...4.

En la pestanya Índex/Taula:5.

Trieu Tipus: Índex d'il�lustracions.◦
Deixeu el títol Índex d'il�lustracions.◦
Assegureu-vos de tenir Categoria: Il�lustració.◦
A Visualitza seleccioneu Text de la llegenda.◦
Feu clic al botó D'acord.◦

6.

Actualització de l'índex

Seleccioneu la imatge que hi ha a continuació del títol PROGRAMACIÓ I AUDIÈNCIES i 
afegiu-hi la llegenda Cadenes de TV3, com heu fet a l'apartat 2.

7.

Situeu el cursor en qualsevol part de l'índex d'il�lustracions i seleccioneu Eines \ 
Actualitza \ Tots els índexs i taules.

8.

Observeu com apareix la nova il�lustració.9.

Deseu el document com a activitats_index2.odt.10.

Índex alfabètic

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Crear un índex alfabètic.•
Entrar paraules a l'índex alfabètic sense la barra d'eines.•
Entrar paraules a l'índex alfabètic amb la barra d'eines•
Entrar paraules a l'índex alfabètic a mà.•
Actualitzar un índex alfabètic.•

Índex alfabètic

L'OpenOffice.org Writer permet crear amb una certa facilitat un Índex alfabètic, que és 
una relació de paraules ordenades alfabèticament, amb especificació de la pàgina on apareixen 
en el nostre document.

Creació d'un índex alfabètic

Per crear un índex alfabètic cal seguir els següents passos:

Situeu el punt d'inserció en el lloc on voleu inserir l'índex alfabètic.•

Escolliu l'ordre Insereix \ Índexs i taules \ Índexs i taules ...•

En la pestanya Índex/Taula:•

Escriviu el títol de l'índex alfabètic al requadre Títol.◦
Seleccioneu l'opció Índex alfabètic en el desplegable Tipus.◦
Podeu determinar la llengua que voleu que sigui la base de la ordenació (per defecte, és la 
del sistema).

◦
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En la pestanya Columnes:•

Podeu determinar les columnes de l'índex.◦
Premeu el botó D'acord per acceptar la inserció de l'índex.◦

 

Entrada de paraules a l'índex alfabètic

Una vegada creat l'índex ja podeu anar afegint-li paraules. Hi ha tres maneres de realitzar 
aquest procés:

Sense la barra d'eines•
Amb la barra d'eines•
A mà•

Sense la barra d'eines

Seleccioneu la paraula que voleu que surti a l'índex i feu Insereix \ Índex i taules \ 
Entrada.

•

Marqueu Aplica-ho a tots els textos semblants.◦
Feu clic al botó Insereix.◦
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Si voleu que les paraules que aneu afegint vagin agrupades per algun concepte, 
podeu escriure'l com a 1a clau o 2a clau.

Amb la barra d'eines

Feu visible la barra d'eines Insereix demanant Visualitza \ Barres d'eines \ Insereix.•

 

Seleccioneu la paraula que voleu que surti a l'índex i feu clic a la icona  Entrada.•

Actueu com en l'apartat anterior.•

A mà

Amb aquest procediment, entrareu a mà un llistat amb les paraules que voleu fer aparèixer a 
l'índex alfabètic.

Situeu-vos damunt l'índex ja creat.•

Feu clic al botó dret del ratolí (feu aparèixer el menú de context) i seleccioneu l'opció Edita 
l'índex o la taula.

•

En la pestanya Índex/Taula:•

Marqueu la casella Fitxer de concordança.◦
Desplegueu el menú adjacent i seleccioneu Nou...◦

 

Al primer quadre de diàleg, seleccioneu la vostra carpeta per desar el fitxer i doneu-li el 
nom index.

■
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Al segon quadre de diàleg, aneu afegint les paraules que voleu que apareguin 
relacionades amb l'índex alfabètic.

■

 
 

Quan acabeu, feu clic al botó D'acord.■

Feu clic al botó D'acord per crear l'índex.◦

Actualització d'un índex alfabètic

Si voleu actualitzar l'índex alfabètic, ho podeu fer de diferents maneres:

Situeu el cursor en qualsevol part de l'índex alfabètic, premeu el botó dret del ratolí i 
seleccioneu l'opció Actualitza l'índex o la taula.

•

 

També es pot aconseguir des de qualsevol lloc del document amb l'opció Eines \ 
Actualitza \ Tots els índexs i taules.

•
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Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creació d'un índex alfabètic

Recupereu el document activitats.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.

Obriu-lo i aneu a la fi del document i feu Insereix \ Índexs i taules \ índexs i 
taules...

2.

En la pestanya Índex/Taula:3.

Trieu Tipus: Índex alfabètic.◦
Deixeu el nom Índex alfabètic.◦
Podeu determinar la llengua que voleu que sigui la base de la ordenació (per defecte, 
és la del sistema).

◦

En la pestanya Columnes:4.

Podeu determinar que l'índex sigui de dues columnes de text amb un espaiat de 0,40 
cm.

◦

Quan feu clic al botó D'acord, ja haureu creat l'índex.◦

Inserció de paraules sense barra d'eines

Feu un doble clic damunt la paraula Catalunya que trobareu al primer paràgraf del 
document.

5.

Crideu Insereix \ Índex i taules \ Entrada.6.

Marqueu Aplica-ho a tots els textos semblants.◦
Feu clic al botó Insereix.◦
Ja podeu tancar la finestra Insereix entrada d'índex.◦

Inserció de paraules amb la barra d'eines

Feu aparèixer la barra d'eines Insereix demanant Visualitza \ Barres d'eines \ 
Insereix.

7.

Feu un doble clic damunt la paraula Televisió que trobareu al primer paràgraf de 
l'apartat OBJECTIUS.

8.

Feu clic a la icona  Entrada.9.

Actueu com en l'apartat anterior.10.

Actualització de l'índex

Observeu com a l'Índex alfabètic encara no apareixen les paraules entrades.11.

Situeu el cursor en qualsevol part de l'índex alfabètic i seleccioneu Eines \ Actualitza \ 
Tots els índexs i taules.

12.
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Observeu com ja apareixen les paraules entrades fins ara.13.

Inserció de paraules a mà

Situeu-vos damunt l'índex ja creat.14.

Feu clic al botó dret del ratolí (feu aparèixer el menú de context) i seleccioneu l'opció 
Edita l'índex o la taula.

15.

En la pestanya Índex/Taula:16.

Marqueu la casella Fitxer de concordança.◦
Desplegueu el menú adjacent i seleccioneu Nou...:◦
Al primer quadre de diàleg, seleccioneu la vostra carteta per desar el fitxer i doneu-li 
el nom index.

■

Al segon quadre de diàleg, aneu afegint les paraules que voleu que apareguin a 
l'índex alfabètic, que són les que hi ha a continuació: audiovisuals, TV3, TVC i 
audiència.

■

Quan acabeu, feu clic al botó D'acord.■

Feu clic al botó D'acord per crear l'índex◦

Observeu com s'hauran afegit aquestes paraules a l'índex alfabètic del document17.

Deseu el document com a activitats_index3.odt.18.

Camps

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Inserir camps de data.•
Inserir camps d'hora.•
Inserir numeració de pàgines.•
Conèixer els diferents camps que es poden inserir.•

Els camps d'OpenOffice.org

Els Camps són variables que l'OpenOffice.org té definides i que es poden inserir en diferents 
llocs del document.

L'OpenOffice.org porta definits, de base, tot un seguit de camps: Data, Hora, Número de 
pàgina, Recompte de pàgines, Assumpte, Títol, Autor.

A banda d'aquests camps que l'OpenOffice.org té definits per defecte, es pot comptar amb:

Camps vinculats a una taula d'una base de dades.•
Camps definits per nosaltres mateixos.•

Camps definits per defecte

Per inserir els camps:

Feu Insereix \ Camps \ seleccioneu el que us interessi:•

 

Data

Per donar-li format, podeu col�locar-vos damunt de la data i fer aparèixer el menú de 
context. Seleccioneu Camps...

•

Al quadre de diàleg que apareix, podeu escollir entre:◦
Data (fixa): serà la data actual de l'ordinador i no es modificarà.■

Data: en aquest cas, la data s'actualitzarà cada vegada que s'obri el document o que es 

forci l'actualització dels camps.

■

En aquest mateix quadre de diàleg, podreu determinar el format que voleu que tingui la 
data.

◦
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Hora

Per donar-li format, podeu col�locar-vos damunt de l'hora i fer aparèixer el menú de context. 
Seleccioneu Camps...

•

Al quadre de diàleg que apareix, podeu escollir entre:◦
Hora (fixa): serà l'hora actual de l'ordinador i no es modificarà.■

Hora: en aquest cas, s'anirà actualitzant cada vegada que s'obri el document o que es 

forci l'actualització dels camps.

■

En aquest mateix quadre de diàleg, podreu determinar el format que voleu que tingui 
l'hora.

◦

 

Número de pàgina

Seleccionant la inserció d'aquest camp, el que l'OpenOffice.org Writer fa és inserir el 
número que li correspon a la pàgina, el qual s'anirà actualitzant a mesura que es modifica el 
document.

•

Recompte de pàgines

Seleccionant la inserció d'aquest camp, el que l'OpenOffice.org Writer fa és inserir el total 
de pàgines que té el document, i s'anirà actualitzant a mesura que es modifica la llargada 
del mateix.

•

Assumpte

Seleccionant la inserció d'aquest camp, el que l'OpenOffice.org Writer fa és inserir el 
contingut que hàgiu entrat a la casella Fitxer \ Propietats... \ Descripció \ Assumpte.

•

Page 80 of 84C11 - Aplicacions informàtiques avançades



 

Títol

Seleccionant la inserció d'aquest camp, el que l'OpenOffice.org Writer fa és inserir el 
contingut que hàgiu entrat a la casella Fitxer \ Propietats... \ Descripció \ Títol.

•

Autor

Seleccionant la inserció d'aquest camp, el que l'OpenOffice.org Writer fa és inserir el nom 
especificat per l'autor o l'autora original del document.

•

Ara bé, reinicialitzant aquestes dades (Fitxer \ Propietats... \ General \ Suprimeix) 
s'agafarà el nom entrat a les opcions de configuració d'OpenOffice.org (Eines \ Opcions 
\ OpenOffice.org \ Dades d'usuari \ Nom/Cognom/Inicials).

•

Altres camps

Camps vinculats a una taula d'una base de dades

Els emprareu, principalment, en l'obtenció d'etiquetes o en la combinació de correu.•

Per inserir-los feu Insereix \ Camps \ Altres...•

Camps definits per l'usuari

Els emprareu per definir una variable.•

Per inserir-los feu Insereix \ Camps \ Altres... \ pestanya Variables.•

El valor d'aquesta variable el podreu inserir en qualsevol lloc del document actiu on feu la 
definició.

•

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Recupereu el document pressupost.odt i deseu-lo en la vostra carpeta de treball.1.

Obriu-lo.2.

Data

Col�loqueu-vos a l'esquerra del peu, inseriu el camp Data i doneu-li format:3.

Feu Insereix \ Camps \ Data.◦
Col�loqueu-vos damunt de la data i feu aparèixer el menú de context. Seleccioneu 
Camps...

◦

Al quadre de diàleg que apareix, escolliu Data perquè s'actualitzi cada vegada que 
s'obri el document o que es forci l'actualització dels camps.

■

Apliqueu-li el format dd/mm/aaaa.■

Hora

Col�loqueu-vos a la dreta del peu, inseriu el camp Hora i doneu-li format:4.

Feu Insereix \ Camps \ Hora.◦
Col�loqueu-vos damunt de l'hora i feu aparèixer el menú de context. Seleccioneu 
Camps...

◦
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Al quadre de diàleg que apareix, escolliu Hora perquè s'actualitzi cada vegada que 
s'obri el document o que es forci l'actualització dels camps.

■

Apliqueu-li el format hh:mm.■

Número de pàgina i recompte de pàgines

Col�loqueu-vos al mig del peu:5.

Escriviu pàg.◦
Al costat inseriu el camp que indiqui el número de pàgina: Insereix \ Camps \ 
Número de pàgina.

◦

A continuació escriviu /.◦
I tot seguit inseriu el camp que indiqui el total de pàgines: Insereix \ Camps \ 
Recompte de pàgines.

◦

Deseu el document amb el nom pressupost_977.odt.6.

Correcció automàtica

Objectius: els objectius d'aquesta activitat són els següents:

Utilitzar les opcions de correcció automàtica.•
Conèixer les eines de formatació automàtica.•

Correcció automàtica

L'OpenOffice.org Writer permet corregir de forma automàtica determinats tipus d'errades 
que es fan en el document.

També permet substituir determinats símbols per altres més complicats de fer de forma 
manual.

Els canvis que es realitzaran dependran de les opcions a Eines \ Correcció automàtica \ 
Reemplaça.

 

Reemplaça:•

Edita la taula de substitució per corregir o substituir automàticament paraules o 
abreviatures del document. Es pot aconseguir que, per exemple, se substitueixi una 'c' 
sola pel caràcter ©.

◦

La substitució s'aplica després de prémer la tecla d'espaiat.◦

Excepcions:•

Aquí s'han d'incloure totes aquelles combinacions de lletres o paraules que es vol que 
l'OpenOffice.org Writer no substitueixi automàticament.

◦

Opcions:•

En aquest bloc es poden marcar o desmarcar totes aquelles opcions que es vol que 
l'OpenOffice.org dugui a terme durant l'autoformat.

◦

Cometes personalitzades:•
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Es pot indicar a l'OpenOffice.org Writer que substitueixi automàticament les cometes que 
s'introdueixen en escriure per unes altres de més vistoses quant a tipografia.

◦

Compleció de paraules:•

Es pot activar la compleció per a les paraules que s'escriuen més sovint i que el mateix 
programa vagi completant la llista de manera automàtica i transparent amb les paraules 
que aneu escrivint.

◦

Formatació automàtica

La formatació automàtica té tres opcions:

 

Format \ Formatació automàtica \ En teclejar:•

Aplica automàticament format al document mentre s'escriu, seguint les indicacions 
configurades a Eines \ Correcció automàtica \ Opcions.

◦

Format \ Formatació automàtica \ Aplica:•

Aplica automàticament al document que s'està treballant el format definit a les opcions 
establertes a Eines \ Correcció automàtica \ Opcions.

◦

Format \ Formatació automàtica \ Aplica i edita els canvis:•

Aplica automàticament al document que s'està treballant el format definit a les opcions 
establertes a Eines \ Correcció automàtica \ Opcions, però va apareixent un quadre 
de diàleg que demana la confirmació abans de fer cada canvi.

◦

Desenvolupament de l'activitat

Apliqueu els continguts explicats a l'activitat següent:

Creeu un document nou.1.

Seleccioneu el català a les eines de correcció automàtica: Eines \ Correcció 
automàtica \ a Reemplaçament i excepcions per a la llengua seleccioneu Català. 
Confirmeu amb D'acord.

2.

Reemplaçament

Demaneu Eines \ Correcció automàtica \ Reemplaça.3.

A continuació entrareu unes noves entrades de correcció automàtica:4.

A la casella Reemplaça, escriviu pero.◦
A la casella Amb:, escriviu però.◦
Afegiu aquesta nova entrada de correcció automàtica tot prement el botó Nou.◦
De la mateixa manera, afegiu les noves entrades de correcció automàtica següents: 
cambi per canvi, i entrega per lliurament.

◦

Valideu les entrades fent clic sobre el botó D'acord.◦

Proveu d'escriure les paraules pero, cambi i entrega. Què n'observeu?5.

Opcions

Demaneu Eines \ Correcció automàtica \ Opcions i activeu, cas que no ho estigui, la 
casella corresponent a l'opció Converteix en majúscula la primera lletra de les 
oracions. Confirmeu amb D'acord.

6.

Proveu d'escriure: bàsicament us podeu connectar als serveis de disc. però 
connectar-vos per què?; observeu què passa a les primeres lletres de cada frase 
(inicial o després de punt).

◦
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Comenceu a escriure en minúscules en una línia nova. Què passa a la primera lletra 
després d'escriure la primera paraula?

◦

Demaneu Eines \ Correcció automàtica \ Opcions i activeu, cas que no ho estigui, la 
casella corresponent a l'opció Corregeix dues majúscules a començament de 
paraula. Confirmeu amb D'acord.

7.

Escriviu ENcara és aviat per deixar-ho... respectant les dues majúscules del principi. 
Què passa en fer l'espai en blanc al final de la paraula ENcara?

◦

Demaneu Eines \ Correcció automàtica \ Opcions, preneu nota de l'estat actual de 
les opcions de la columna [T] (després caldrà deixar-les com estaven al principi de 
l'activitat) i activeu-les totes. Confirmeu amb D'acord.

8.

Entreu un títol i feu dos salts de línia consecutius (amb Retorn).◦
Entreu tres o més guions "-" consecutius i premeu Retorn.◦
Entreu els signes +–––––––-+––+––-+ i premeu Retorn.◦
Entreu el text * primera línia i premeu Retorn. A continuació escriviu segona línia i 
feu dos cops Retorn.

◦

Escriviu 1. primera opció i feu Retorn. A continuació escriviu segona opció i feu dos 
cops Retorn.

◦

Formatació automàtica

Demaneu Eines \ Correcció automàtica \ Opcions i desactiveu la casella de la 
columna [T] corresponent a les opcions Aplica numeració - símbol: i Aplica estils. 
Confirmeu amb D'acord.

9.

Escriviu, respectant línies i espais, el text següent:◦

                         Sectors econòmics:

                         1. Primari  
                         2. Secundari  
                         3. Terciari 

                         * Petites empreses  
                         * Empreses mitjanes  
                         * Grans empreses

Demaneu Eines \ Correcció automàtica \ Opcions i activeu la casella de la columna 
[T] corresponent a les opcions Aplica numeració - símbol: i Aplica estils (just al 
contrari d'abans).

10.

Demaneu Format \ Formatació automàtica \ Aplica. Observeu els canvis que 
s'hauran produït en el document.

11.

Premeu Ctrl+Z per desfer els canvis.12.

Demaneu ara Format \ Formatació automàtica \ Aplica i edita els canvis.13.

Premeu el botó Edita els canvis de la finestra que us haurà aparegut.◦

 

En la nova finestra Accepteu o rebutgeu els canvis de la formatació automàtica:◦
Assenyaleu la primera de les opcions de canvis proposades i, amb els botons 
Accepta o Rebutja, aneu eliminant-los.

■

Tanqueu la finestra (premeu [X]) i observeu-ne el resultat.■

Deixeu com abans de començar les activitats les opcions a Eines \ Correcció 
automàtica \ Opcions.

14.

Tanqueu el document descartant desar els canvis i sortiu de l'OpenOffice.org Writer.15.
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