
     Nom: ....................................................................................................

FITXA 1. Repàs processador de text

(Recorda sempre moure tota la feina feta de l'escriptori a la teva carpeta en xarxa)

1) Crea una carpeta de nom Processador. Còpia en un document nou del programa OpenOffice.writer el text 
següent, intentant que quedi el més semblant possible i desa'l dins aquesta nova carpeta amb el nom vianant.

(Canviar pics – Menu Format|pics i numeració)

EL VIANANT VA XOCAR CONTRA EL MEU COTXE I DESPRÉS ES VA POSAR DAVALL

Les companyies asseguradores,  després de llegir les animalades que molts al·leguen en la seva 
defensa després d'un accident de tràfic, han decidit fer-los públics per diversió d'uns i vergonya  
d'altres. Aquestes són algunes de las barbaritats més sonades:

Duia quaranta anys conduint quan em vaig dormir al volant i vaig tenir l'accident.

Em vaig ficar a la casa que no és i vaig xocar contra l'arbre que no tenc.

L'altre cotxe va xocar contra el meu sense avisar-me de les seves intencions.

El vianant va xocar contra el meu cotxe i després es va posar davall.

L'home estava per tot el carrer i vaig haver de fer varies maniobres brusques abans de 
donar-li.

El meu cotxe estava correctament aparcat quan, retrocedint, li va dar a l'altre cotxe.

El vianant no sabia en quina direcció córrer, així que li vaig passar per dalt.

Un cotxe invisible que va aparèixer del no res em donar un cop i va desaparèixer.

Vaig xocar contra un camió estacionat que venia en direcció contraria.

2)  En  un  document  nou  còpia  les  llistes  següents,  utilitzant  tabuladors.  Desa  com  Llistes  a  la  carpeta 
processadors.

(Efectes lletres – Menú format|Caràcter
Tabuladors – Amb la regla o a Format|paràgraf)

ELS GASOS NOBLESELS GASOS NOBLES

Nom Símbol Nº atòmic Massa atòmica

Heli He 2 4,002
Neó Ne 10 20,179
Argó Ar 18 39,948

Criptó Kr 36 83,8
Xenó Xe 54 131,29
Radó Rn 86 222,017



3) Crea el document següent amb el nom de Energia. La imatge es troba a la carpeta Materials.
(Efectes lletres – Menú format|Caràcter
modificar taules – Menú Taula|propietats de la taula o botó dret|taula
imatge – Menu Inserir|imatge)

CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA A LA LLARCONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA A LA LLAR

El nombre d'electrodomèstics  en la llar  ha anat augmentant  en els 
darrers temps i això ha disparat el consum d'energia elèctrica. En la següent 
taula s'ha realitzat una estimació de la despesa diària  en una casa.

Aparell
Potència 
Kilowatts

Hores al dia 
funcionant

Despeses 
diàries

Rentadora 1,5 1,5 0,18 €

Televisor 0,1 5 0,04 €

Frigorífic 0,3 4 0,10 €

Il·luminació 0,5 5 0,20 €

Ordinador 0,25 3 0,80 €


