
 

 Mòdul 2: Informàtica inicial

 

 Tema: Sistema operatiu

 Unitat 1.2: Finestres (i IV)
  

 Activitats d'ampliació / reforç

  

 

Tot seguit trobaràs algunes activitats per treballar i reforçar alguns dels
aspectes més importants de la unitat...

Activitat 1: Treballar amb dues finestres alhora
Activitat 2: Continuem treballant amb dues finestres
Activitat 3: Seguim comparant finestres
Activitat 4: Tancar una finestra des de la Barra de tasques
Activitat 5: Tancar una finestra amb el teclat
Activitat 6: SOS!!!! Necessito tancar la finestra

  

 Activitat 1: Treballar amb dues finestres alhora

  

 

Farem unes operacions matemàtiques amb la Llibreta i la Calculadora.

Obre la Llibreta ( Inicia|Programes|Accessoris|Llibreta ).
Maximitza la finestra.
Obre la Calculadora ( Inicia|Programes|Accessoris|Calculadora )
Mira la Barra de tasques: es veuen els botons de les dues finestres.

 

Fes un clic amb el botó dret del ratolí a
un lloc buit de la Barra de tasques.
Al menú contextual  que hi surt tria
l'opció Finestres en mosaic vertical.

Ara podem treballar còmodament amb les dues finestres:



Fes amb la Calculadora les operacions que veus a la imatge i escriu-ne el
resultat a la Llibreta.

  

 Activitat 2: Comparar dues finestres

  

 

Primera part:

Obre la Paperera de Reciclatge.
Minimitza la finestra.
Obre Els meus documents.
Maximitza la finestra.
Observa que, a la Barra de tasques, s'hi veuen els botons de totes dues
finestres.
Clica un botó i l'altre, observa com passem d'una finestra a l'altra.

Segona part:

Obre el menú contextual de la barra de tasques, com hem fet a
l'activitat 1.
Tria l'opció Finestres en mosaic horitzontal.

Podem veure les dues finestres alhora:



Compara-les. Hi ha gaires diferències?
Realment ambdues son molt semblants:

Els meus documents és un lloc de l'ordinador per desar-hi el que
fem (una carpeta).
La paperera de reciclatge també és una carpeta per guardar, hi
llencem el que no volem.

Tanca les finestres.

  

 Activitat 3: Seguim comparant finestres

  

 

En aquesta activitat comparem la finestra d'un programa amb una carpeta.

Primera part:

Obre Els meus documents.
Maximitza la finestra.
Obre el programa WordPad.
Observa que, a la Barra de tasques, s'hi veuen els botons de les dues
finestres.
Clica un botó i l'altre, observa com passem d'una finestra a l'altra.

Segona part:

Obre el menú contextual de la barra de tasques i tria l'opció
Finestres en mosaic horitzontal, com hem fet a la activitat anterior.
Compara les dues finestres: hi ha més diferències que abans perquè el
WordPad és un programa.
Prova d'escriure a una finestra i a l'altra. Què passa? Per què?
Tanca les finestres.



 

  

 Activitat 4: Tancar una finestra des de la Barra de tasques

  

 

Obre la Paperera de reciclatge.
Obre Els meus documents.
Vés a la Barra de tasques i observa els botons de les dues finestres.

Clica amb el botó
dret del ratolí al
botó de Els meus
documents
Al menú emergent
clica l'opció Tanca

D'aquesta manera hem tancat Els meus documents.
Tanca ara de la mateixa manera la Paperera.

  

 Activitat 5: Tancar una finestra amb el teclat

  

 

Observa la imatge de l'activitat anterior.
Fixa't: al costat de l'opció Tanca posa Alt+F4.
Alt+F4 és una combinació de teclat: prement la tecla Alt i simultàniament
la tecla F4 la finestra també es tanca.
Provem-ho ara:

Obre la Paperera.
Tanca-la amb la combinació del teclat Alt+F4.

Fes això mateix amb Els meus documents (obre i després tanca amb
Alt+F4).

  

 Activitat 6: SOS!!!! Necessito tancar la finestra

  

 

La  combinació  Alt+F4  per
tancar una finestra és molt útil
en  casos  d'emergència,  per
exemple quan es penja el ratolí
(el  punter  roman immòbil  a  la
pantalla).

 



De vegades, quan naveguem per
Internet,  surten  finestres  de
publicitat  que  s'obren  una
darrere l'altra i no hi ha manera
de  tancar-les  totes.  En  aquest
cas  és  millor  deixar  el  ratolí  i
anar tancant-les amb Alt+F4.

Altres vegades surten finestres o missatges que t'ofereixen una anàlisi
gratuïta per detectar errors o programes espies al teu ordinador. No te'n
refiïs i tanca totes les finestres amb Alt+F4. Aquest és un exemple:

  

 Recursos

  

 Utilitzar l’Ajuda del sistema operatiu.

  

 I ara, què vols fer?
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