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

FITXA 2. Repàs processador de text

1) Obri un nou document de text amb l'openOffice i segueix 
les següents instruccions:

– Configura  la  pàgina  (format|Pàgina)  amb  marges 
esquerra i dret a 1,5cm.

– Canvia el tipus de caràcter a Arial i mida 14.
– Escriu a la primera línia la paraula PRESSUPOST, 

amb negreta i alineació centrada.
– A la segona línia crea les següents tabulacions a 2 

(esquerra), 7 (centrat), 11 (centrat)  i 16 cm (dreta), 
tots amb cap farciment (format|paràgraf|Tabuladors)
Per fer una tabulació primer cal introduir la posició   ,  
després la alineació     i el farciment   . Després clicar  
dalt Nou     i continuam igual amb la resta   , quan estan  
tots pitjam d'acord. 

– Copia el text següent. Per moure't d'una posició a 
l'altre ho has de fer amb la tecla Tab.

Descripció Quantitat Preu/unitat Preu
Làmina de fusta 2 4€ 8€
Cola blanca 1 12€ 12€
Xerrac 1 15€ 15€
Regle fuster 1 6€ 6€
Tatxes 20 0,10€ 2€
Pinzells 3 1,33€ 4€
Pintura 2 10€ 2€
Paper de vidre 0,5 2€ 1€

Total :                             68€  

2) Seguim amb el mateix document de text. Deixa un parell de línies en blanc i elimina totes les tabulacions 
(format|paràgraf|Tabuladors|Suprimeix-ho tot).

– Escriu INDEX amb negreta, alineació esquerra i mida 12.
– Crea una numeració amb nombres (1. , 2. , ...) a Format|Pics i numeració|Tipus de numeració.
– Crea un tabulador a 16 cm amb alineació dreta i un farciment de punts (......).
– Copia els següent fragment
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