
 

 Mòdul 2: Informàtica inicial

 

 Tema: Sistema operatiu

 Unitat 1.3: Fitxers i carpetes (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: Canviar el nom d'una carpeta
Activitat 2: Crear un arbre de carpetes a l'Escriptori
Activitat 3: Desar un dibuix
Activitat 4: Navegar per les carpetes
Activitat 5: Opcions de carpeta
Activitat 6: Les carpetes de Windows XP
Activitat 7: Visualitzar l'extensió dels fitxers

  

 Activitat 1: Canviar el nom d'una carpeta

  

 

Canviar el nom d'una carpeta (o d'un fitxer) no és gaire difícil.

Fem clic a sobre de la carpeta amb el botó dret del ratolí.
Al menú contextual que surt triem: Canvia el nom.
Escrivim el nou nom de la carpeta.
Premem la tecla Intro per tal que l'ordinador reconegui el canvi.

Canvia el nom de la carpeta Fotos per Fotografies.

  

 Activitat 2: Crear un arbre de carpetes a l'Escriptori

  



 
Crea a l'escriptori una estructura de
carpetes com aquesta:

  

 Activitat 3: Desar un dibuix

  

 

Obre el Paint (Inicia|Programes|Accesoris|Paint).
Traça unes línies i desa-les a la carpeta línies.
Fes unes rodones i desa-les a la carpeta rodones.
Dibuixa uns rectangles i desa'ls a la carpeta rectangles.

  

 Activitat 4: Navegar per les carpetes

  

 

En aquesta activitat navegarem per les carpetes
anteriors.

Farem servir els botons de navegació de la
finestra.

Obre les diferents carpetes que has fet a l'activitat anterior i aprofita els botons
per passar d'una a l'altra:

Els botons Endavant i Endarrere ens permeten anar a les carpetes que ja
hem visitat.
El botó Amunt ens porta a la carpeta que està més amunt a larbre: si
estem en rodones i cliquem Amunt anem a geometria.

  

 Activitat 5: Opcions de carpeta

  

 

Les carpetes poden presentar-se amb un aspecte diferent amb el Windows XP.

Obre Els meus documents.
Al menú Eines clica Opcions de la carpeta.

S'obre el quadre de diàleg Opcions de carpeta.



A la pestanya General podem triar dues opcions:
Mostra les tasques comunes a les carpetes.
Utilitza les carpetes clàssiques de Windows.

Prova el resultat de cadascuna de les opcions (no oblidis clicar D'acord
perquè l'opció que triïs sigui efectiva).

  

 Activitat 6: Les carpetes de Windows XP

  

 

Les carpetes en Windows XP mostren a
l'esquerra un grup de desplegables de
Tasques comunes. Cadascun d'aquests
desplegables ofereix diverses opcions que
faciliten el nostre treball.

Obre la teva carpeta.
Selecciona qualsevol fitxer que tinguis guardat.
Clica a Detalls.
Observa les dades del fitxer que has seleccionat.

Obre una carpeta on tinguis imatges.
Clica Tasques d'imatges.
Clica Visualitza com una presentació de diapositives.
Explora la presentació i després la tanques.

Obre Tasques de fitxers i carpetes.
Clica l'opció Crea una carpeta nova.
Fes una carpeta amb el nom Prova.
Suprimeix la carpeta que has fet.

  

 Activitat 7: Visualitzar l'extensió dels fitxers

  

 

Obre la teva carpeta.
Si no veus l'extensió dels fitxers, vés al menú Eines i tria Opcions de la
carpeta.



S'obre el quadre de diàleg Opcions de carpeta.
Segueix els passos indicats a continuació:

 

  

 Recursos

  



 

Selecció de recursos disponibles a la xarxa:

MailxMail. Tamaño de archivo

Viquipèdia:
Memòria USB (llàpis de memoria)
Disc dur

Altres recursos:

Jesús Diéguez. (2003) Aplicaciones Informáticas. Ed. Santillana.

Utilitzar l’Ajuda del sistema operatiu.

  

 I ara, què vols fer?
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