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Fitxa 21. Accessoris de Windows 
 
1. Amb el Wordpad, fes un text com el de la 
dreta, aplicant els estils on correspongui. 

a) Quins estils has utilitzat? 
b) Has utilitzat alguna alineació?  Quina? 
c) Guarda-ho en la teva carpeta de treball. 
d) Quina icona li ha posat? Per què? 
e) Quants bytes ocupa? 

 

LA BALANGUERA 
 
La Balanguera misteriosa 
com una aranya d'art subtil 
buida que buida sa filosa 
de nostra mida treu lo fil. 
Com una parca bé cavil·la 
teixint la tela per demà. 
 
Girant l'ullada cap enrera 
guaiten les ombres de l'avior 
i de la nova primavera 
sap on s'amaga la llavor. 
Sap que la soca més s'enfila 
com més endins pot arrelar. 
 
La Balangruera fila, fila. 
La Balenguera filarà. 
 

Miquel Costa i Llobera 
 
2. Obri el Paint i fes el següent dibuix: 

a) Guarda’l amb el nom CUQUET.  Quina 
icona li posa? 

b) Quant bytes ocupa? 
 

 
 
3. Quines diferències imagines que hi ha entre l’enviar un fax i enviar un document d’un ordinador 
a un altre. 
 
4. Quants tipus de calculadora ens ofereix Windows?  Quina diferència hi ha entre ells? 
 
5. Realitza les següents operacions i anota el resultat: 

a) 13 + 45 - 6 + 9 - 5 = 
b) 4571 * 45 = 
c) 1233 / 1,35 = 
d) El 16% de 200 Euros és ... 
e) 13 + 45 - ( 6 + 9- 5) = 

6.  Segueix les passes que s’indiquen. 
a) Obri el WordPad i entra el text del requadre. 
b) Obri la Calculadora i fes les operacions que 

pertoquin. 
c) Selecciona el resultat i fes Copiar.  Què ha passat? 
d) Torna al WordPad i situa el cursor en el lloc on 

vulguis el total. 
e) Fes Pegar.  Què ha passat? 

 

  VIATGE DE FI DE CURS 
 Un cop recollits els diners de les activitats 
realitzades per financiar el viatge d’estudis de fi de 
curs, el resultat ha estat: 
  
 Coca: 741,58 € 
 Loteria: 2605,23 € 
 Camisetes: 283,15 € 
  
Per tant, la quantitat que correspon a cadascun dels 
35 participants és de 
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7. Fes totes les operacions necessàries per aconseguir un document com el següent. 

SETMANA BLANCA 
 

 Com en anys anteriors, hem organitzat un viatge per anar a esquiar a una 
estació pirinenca. 
 Els que estiguin interessats en participar-hi s’han d’apuntar, abans del 31 de 
gener, al Departament d’Activitats Extra-escolars. 
 
Dates de l’activitat: 20-25 de febrer. 
Lloc: A decidir entre el participants. 
Preu aproximat: 260€. 
 

 
 


