
 

 Mòdul 2: Informàtica inicial

 

 Tema: Sistema operatiu

 Unitat 1.3: Fitxers i carpetes (III)
  

 Exercicis

  

 

Una vegada realitzades les pràctiques de la unitat, pots continuar amb els
exercicis següents...

Exercici 1: Crear una carpeta
Exercici 2: Desar un text
Exercici 3: Desar imatges
Exercici 4: Comparar tipus de fitxers
Exercici 5: Crear subcarpetes i ordenar-ne els fitxers
Exercici 6: Dibuixar l'arbre de carpetes i subcarpetes
Exercici 7: Escriure l'adreça d'una carpeta i d'un fitxer
Exercici 8: Dissenyar una petita estructura de carpetes

  

 Exercici 1: Crear una carpeta

  

 

En aquest exercici has de crear una carpeta amb el teu nom dins Els meus
documents(si estàs treballant en l'ordinador d'un centre educatiu, pregunta al
teu formador on has de crear la teva carpeta).

Obre Els meus documents.
Crea una carpeta amb el teu nom.

  

 Exercici 2: Desar un text

  

 

Obre la Llibreta: (Inicia | Programes | Accessoris|Llibreta).
Escriu unes línies contant on t'agradaria anar de vacances.
Desa l'escrit dins la teva carpeta amb el nom Vacances.

  

 Exercici 3: Desar imatges

  

 

Desa aquestes imatges a la teva carpeta.
Posa´ls el nom que t'agradi més.
Si vols veure-les més grans, fés un clic a sobre.



  

 Exercici 4: Comparar tipus de fitxers

  

 

Obre la teva carpeta.
Vés al menú Visualització i tria l'opció Detalls.
Anota al teu quadern els tipus de fitxer que hi tens guardats.
Anota'n també la mida i l'extensió.

  

 Exercici 5: Crear subcarpetes i ordenar-ne els fitxers

  

 

Dins la teva carpeta crea una subcarpeta amb el nom Imatges.
Arrossega les imatges dins la carpeta que has fet.
Fes una altra subcarpeta amb el nom Textos.Fica-hi a dins el fitxer
Vacances.

  

 Exercici 6: Dibuixar l'arbre de carpetes i subcarpetes

  

 

Dibuixa al teu quadern un arbre amb
les carpetes i subcarpetes que tens a
Els meus documents. Et pots
orientar per la imatge del costat.

Si no tens la teva carpeta a Els

meus documents, l'arbre haurà de

ser una mica diferent al de la

imatge.

  

 Exercici 7: Escriure l'adreça d'una carpeta i d'un fitxer

  

 
Escriu l'adreça de la carpeta Imatges: Els meus documents\...
Escriu l'adreça del fitxer Vacances: Els meus documents\...

  

 Exercici 8: Dissenyar una petita estructura de carpetes

  



 
Dissenya en un paper un arbre de carpetes semblant als que hem vist i
crea'l a l'Escriptori.

  

 I ara, què vols fer?
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