
 

 Mòdul 2: Informàtica inicial

 

 Tema: Sistema operatiu

 Unitat 1.2: Finestres (II)
  

 Pràctiques

  

 

Per treballar els continguts de la unitat et proposem fer les pràctiques
següents...

Pràctica 1: La barra de títol. Els botons de control
Pràctica 2: Maximitzar, restaurar finestres
Pràctica 3: Minimitzar finestres
Pràctica 4: La barra de menús del Solitari
Pràctica 5: La barra de menús del WordPad
Pràctica 6: Conèixer la barra d'eines del WordPad
Pràctica 7: Visualitzar/amagar les barres d'eines
Pràctica 8: Modificar la mida d'una finestra
Pràctica 9: Moure una finestra

  

 Pràctica 1: La barra de títol. Els botons de control

  

 

Obre el programa Solitari (Inicia|Programes|Jocs|Solitari).
Observa el nom que posa a la Barra de títol.

Situa el punter del ratolí (sense fer clic) a sobre de cadascun dels botons
de control.
Espera fins que surti un rètol groc dient què fa cadascun.
Anota al teu quadern per a què serveixen.
No tanquis la finestra.

  

 Pràctica 2: Maximitzar, restaurar finestres

  

 

Ja hem vist a la teoria que el botó de control del mig té dues funcions:



Posa el punter del ratolí, sense fer clic, al botó de control del mig de la
finestra del Solitari que tens oberta. Observa què diu el rètol groc.
Clica ara a sobre del botó i observa què passa.
Situa una altra vegada el punter del ratolí a sobre del botó del mig per
veure què diu el rètol groc.
Fes clic.
Repeteix les operacions anteriors.
Què significa Maximitzar i Restaurar una finestra?
Continua amb la finestra oberta per a la pràctica següent.

  

 Pràctica 3: Minimitzar finestres

  

 

Minimitza la finestra del Solitari.
Sembla que la finestra hagi desaparegut, però segueix oberta. Tan sols
està amagada.

 

Fes clic a sobre del Botó associat a la
finestra en la Barra de tasques per tornar a
veure-la.

 
Repeteix l’operació fins que tinguis clares aquestes accions.
Tanca la finestra.

  

 Pràctica 4: La barra de menús del Solitari

  

 

Ara experimentarem amb la Barra de menús del Solitari.

Obre una altra vegada el Solitari.
Fes un clic a cadascuna de les opcions de la Barra de menús. Observa
com es despleguen els diferents menús.
Obre el menú Partida.

Prova les diferents opcions: Torna a començar, Revers de les cartes,
Opcions i observa què succeeix.
Tanca la finestra des de el menú Partida|Surt.



Recorda: Pots tancar la finestra amb el botó Tanca  i també des de
la Barra de menús.

  

 Pràctica 5: La barra de menús del WordPad

  

 

En aquesta pràctica observarem la Barra de menús del WordPad.

Obre el programa WordPad.
(Inicia|Programes|Accesoris|Wordpad)
Observa la barra de títol:

Quin nom li posa a l'escrit que volem fer?
Observa que també posa el nom del programa.

Fes un clic a cadascuna de les opcions de la Barra de menús. Observa
com es despleguen els diferents menús.
Anota les opcions del menú Fitxer.
Anota les opcions del menú Edita. Pots observar que són més complicats
que els menús del Solitari.
Continua amb la finestra oberta per a la pràctica següent.

  

 Pràctica 6: Conèixer la barra d'eines del WordPad

  

 

Volem escriure una petita carta amb el WordPad. Ara coneixerem els botons
de la barra d'eines.

Mira per a què serveix cadascú dels botons de la barra d'eines (situa el
ratolí a sobre sense fer clic).
Escriu: hola!
Prem el botó Desfés. Veurem que s'esborra el que has escrit.
Escriu una carta curta de 3 o 4 línies.
Imprimeix la carta, fent un sol clic al botó adient.
No tanquis el programa, el necessitarem a la pràctica següent.

Els botons de les Barres d'eines tenen moltes utilitats que aniràs
aprenent.



Recorda: Els botons s'activen/desactiven amb un sol clic.

  

 Pràctica 7: Visualitzar/amagar les barres d'eines

  

 

Tenim obert el programa WordPad.
Obre el menú Visualització.
Mira quines opcions estàn activades (la imatge següent et pot servir
d'orientació).

Clica Regle per mostrar o amagar el regle.
Clica Barra d'eines per mostrar o amagar la barra d'eines.
Repeteix l'operació amb Barra de format.

  

 Pràctica 8: Modificar la mida d'una finestra

  

 

Podem adaptar la mida d’una finestra de la manera que ens agradi més.

Obre el Solitari.

Assegura't que
la finestra no està en mida màxima
(si la finestra està maximitzada no
es pot fer aquesta pràctica).

  

Apropa el punter a un costat de la
finestra fins que vegis que es
transforma en una doble fletxa
negra.



Arrossega amb el ratolí per modificar-ne la mida al teu gust.
Fes això mateix apropant el ratolí als altres costats de la finestra.
Comprova què passa quan fem aquesta operació des de qualsevol
cantonada.

  

 Pràctica 9: Moure una finestra

  

 

Obre la Calculadora (Inicia|Programes|Accessoris|Calculadora).
Per moure la finestra: Situa el ratolí a sobre de la barra de títol i
arrossega.

  

 I ara, què vols fer?
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