
 

 Mòdul 2: Informàtica inicial

 

 Tema: Sistema operatiu

 Unitat 1.2: Finestres (I)
  

 Teoria de la unitat

  

 Treballem en finestres

  

 

"Treballem amb Windows" és una frase que, probablement, has escoltat alguna
vegada.

Windows significa finestres en anglès. Treballar amb Windows és treballar
en finestres (a la unitat 4 tractem amb més profunditat d'aquest tema).

Qualsevol cosa que fem amb l'ordinador, la fem en una finestra. Si juguem,
juguem en una finestra; si escrivim, ho fem en una finestra. Si tenim una foto
guardada la veurem també en una finestra.

 

Jugant al Solitari  Escrivint amb la Llibreta

Ara mateix, si estàs seguint el curs per Internet, estàs llegint en una finestra
com aquesta.



  

  

 Elements d'una finestra

  

 

Imagina que estem escrivint el nostre currículum amb el programa WordPad.
La nostra finestra de treball seria com aquesta.

 

 

  



  

 La barra de títol

  

 

La barra de títol ens dóna informació de la finestra.

 

Mira la barra de títol de la finestra del curs, pots veure què et diu:

El nom del curs que estàs fent: Competències Bàsiques en Tic...
El nom del navegador que estàs fent servir per seguir el curs des de
Internet: Mozilla Firefox, Internet Explorer...

  

 Botons de control

  

 

Tanca la finestra.

  

Minimitza: la finestra redueix la seva mida al mínim
i s'amaga, però continua oberta. La finestra continua
a la nostra disposició a la barra de tasques.

  

El botó del mig pot canviar i ofereix dues opcions:

Maximitza: la finestra augmenta de mida fins a
ocupar tota la pantalla.

  

Restaura cap avall: la finestra es torna més petita
(recupera la mida que tenia abans de maximitzar-la).

  

 La barra de menús

  

 

Totes les finestres del Windows tenen la barra de menús. A cada botó de la
barra de menús s'obre un menú amb diverses opcions.

Podem veure un exemple molt senzill: el menú Partida del Solitari et permet
triar: tornar a començar, desfer la darrera jugada...



 

 Les barres d'eines

  

 

En moltes finestres hi trobaràs una o més barres d'eines.
Una barra d’eines té diversos botons amb diferents utilitats.

Per exemple quan escrivim amb el WordPad:

  

 Les barres de desplaçament

  

 

Les barres de desplaçament permeten desplaçar-se pel contingut de la finestra.



  

 I ara, què vols fer?
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