
 

 Mòdul 2: Informàtica inicial

 

 Tema: Sistema operatiu

 Unitat 1.1: L'escriptori (II)
  

 Pràctiques

  

 

Per  treballar  els  continguts  de  la  unitat  et  proposem  fer  les  pràctiques
següents. En algunes treballaràs fora d'aquesta finestra, abans de fer-les et
convé anotar-les al teu quadern.

Pràctica 1: Un passeig per la barra de tasques
Pràctica 2: El botó de la finestra oberta
Pràctica 3: Fer servir el control de volum
Pràctica 4: Veure l'Escriptori
Pràctica 5: Seleccionar i obrir una icona
Pràctica 6: Organitzar les icones de l’escriptori
Pràctica 7: Obrir la Calculadora

Pràctica 1: Un passeig per la barra de tasques

Busca la Barra de tasques a la part de sota de la pantalla.
Situa el punter del ratolí (sense fer clic) a sobre de cadascun dels botons
de la Barra de tasques assenyalats a l'imatge següent. Veuràs que hi
apareix un petit missatge groc que t’explica per a què serveix cada botó.

Anota al teu quadern per a què serveix cadascun dels botons.

Recorda: Quan poses el punter a sobre d'un botó o d'una icona, surt
un petit rètol groc informatiu com aquest .

 

Pràctica 2: El botó de la finestra oberta

Per fer aquesta pràctica has de tenir oberta la pàgina web del curs.

Ves  a  la  Barra  de  tasques  i  clica
repetidament el botó associat a la finestra
oberta.  Observa com la finestra es mostra i
s'amaga.



Repeteix-ho dues o tres vegades.  

Recorda: El botó associat a la finestra oberta serveix per mostrar i
amagar la finestra que tens oberta.

 

Pràctica 3: Fer servir el control de volum

Busca a la Barra de tasques el control de Volum 

Fes un clic a sobre del botó. Et sortirà un quadre con aquest:

Per tancar aquest quadre torna a clicar el control Volum .

 

Pràctica 4: Veure l'Escriptori

Per fer aquesta pràctica has de tenir oberta la pàgina web del curs.

Ara estàs llegint la pàgina del curs. Si vols veure l'Escriptori tens tres opcions
diferents:

Prova cadascuna de les tres opcions.

Pràctica 5: Seleccionar i obrir una icona

Fes un sol clic a sobre de la Paperera de reciclatge del teu escriptori.
Observaràs que canvia de color. Diem que hem seleccionat la icona.



Ara la icona està “esperant” una ordre teva:
Prem la tecla Intro del teclat. S ’obrirà la Paperera i podràs veure el que
hi ha dins.
Tanca la Paperera fent clic al botó .

Recorda: Les icones també s'obren fent doble
clic a sobre de la imatge (no a sobre del nom).

Pràctica 6: Moure les icones de l'Escriptori

L’Escriptori pot estar endreçat com més ens agradi.

Podem canviar de lloc les icones simplement arrossegant-les amb el ratolí. Per
poder fer-lo has de tenir desactivada l'opció Disposició automàtica (vegeu
Activitat d'ampliació 1).

Arrossegar les icones és molt senzill:

 

Vés a l'Escriptori del teu ordinador i posa les icones alineades a la part
de dalt.

Per eliminar una icona l'arrosseguem directament a la Paperera. Quan arribem
a la Paperera, deixem anar el botó del ratolí.

Pràctica 7: Obrir la Calculadora

Volem fer aquesta suma: 37896 + 52678

Obre la Calculadora seguint els passos següents.



 Aquest seguit de passos per obrir la Calculadora es representa així:

Inicia|Programes|Accessoris|Calculadora

 

Observa la Barra de tasques. Hi trobaràs el
botó que et diu que tens oberta la
Calculadora.

Fes la suma.
Tanca la Calculadora.

  

 I ara, què vols fer?
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