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 Alumne/s: 

1. BLOC 2 - OPERATÒRIA    

1.1. Amb finestres  : 
1.1.1. Minimitzar, maximitzar i restaurar. Tancar una finestra. 
1.1.2. Tasques actives amb Alt-Tab i Alt-MAY-Tab. 
1.1.3. Finestres “de sistema (operatiu)” i finestres “de programa” 

(programa=aplicació=aplicatiu).

1.2.Amb la finestra de sistema “El meu Ordinador” (“Mi PC”) i de   
carpetes de fitxers.

(ATENCIÓ: Explicar el significat del que es veu dins aquesta finestra, i NO què 
són els “disc durs” i els “pen drives”)

1.2.1. Discs durs locals. 
1.2.2. Unitats extraïbles. Discs transitoris (“pen drives”) i desconnexió 

segura.
1.2.3. Discs de xarxa (discs remots).
1.2.4. Opcions de visualització del sistema: barres d’eines, barra d’estat, 

opcions de l’explorador.  
 

1.3. Amb finestres de programa (o “d’aplicació”)   

Per als apartats següents, usar la finestra del programa Open Office Swrite 
(editor de text)  per a mostrar exemples
1.3.1. Accés als menús de les aplicacions amb cursor i amb la tecla Alt. 
1.3.2. Barres d’eines (“herramientas”) visualitzades i no visualitzades. 

Barres d’eines incompletes.  Les barres d’eines com a “finestres 
flotants”

1.3.3. Execució de funcions a través de dreceres (“shortcuts”)

Per a 2.3.4 comparar les finetres de les aplicacions Editor de text i Full de 
càlcul de l'Open Office
1.3.4. Programes multidocument i organització de finestres. 
1.3.5. Divisió de la finestra
1.3.6. Modes de visualització: “Normal”, “Disseny d’impressió” i altres.
1.3.7. Visualització “Pantalla Completa”

1.4. Fitxers:   
1.4.1. Selecció, selecció múltiple amb les tecles Ctrl i MAY. 
1.4.2. Selecció complementària (“des-seleció” d’un conjunt).
1.4.3. Còpia, retalla, enganxa i suprimeix.
1.4.4. Unitat de mesura bàsica: el byte. Mútliples Kb: Mb, Gb i Tb.
1.4.5. Grandària d’un fitxer.
1.4.6. Presentació d’arxius en miniatura, mosaic, icones, llista i detalls. 
1.4.7. Criteris d’ordenació en visualització “detalls”. 



1.5.Sistema:   
1.5.1. Espai ocupat i lliure en una unitat de disc. 
1.5.2. El tauler de control (“Panel de Control”).

1.5.2.1. Programes instal·lats.
1.5.2.2. Hardware instal·lat.
1.5.2.3. Configuració de dispositius: pantalla, teclat, ratolí, 

conexions de xarxa (identificació d’adreça).
1.5.2.4. Altres opcions: data/hora, opcions de carpeta (visualització 

de fitxers ocults), opcions d’accessibilitat.


