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Fitxa 3: Sistema operatiu II 
 
1.  Anota el teu nom d’usuari. La  contrasenya no l’hauries d’anotar enlloc, l’has de recordar. Si 
creus que no ens seràs capaç anota-la. 

  

 
2. Entra al teu compte d’usuari i 

a) Ves a la teva carpeta. Anota la ruta. 
b) Crea una drecera de la teva carpeta a l’escriptori. 
c) Dins la teva carpeta crea una estructura com la següent 

   
 
3. El professor t’indicarà la ruta per trobar les unitats compartides. A continuació: 

a) Ves a la unitat on hi haurà el material del curs. 
b) Crea una drecera a l’escriptori. 
c) Posa-li el nom “Material del curs”. 
d) Ves a la unitat on hi hauràs de deixar les entregues. 
e) Crea una drecera a l’escriptori. 
f) Posa-li el nom “Entregues”. 

 
4. Dins la teva carpeta de treball: 

a) Crea un fitxer de text buit. Posa-li com el teu nom com a nom de fitxer. 
b) Obri l’editor de text i “refresca” els següents conceptes: 

Escriptori 
Icona 
Programa 

Fitxer 
Drecera 
Botó Inicia 

Minimitzar 
Maximitzar 
Tancar 

c) Crea una carpeta amb el nom “Fitxers de text” + nom de pila 
d) Mou els documents que has creat abans dins aquesta carpeta 
e) Copia la carpeta dins la carpeta d’entregues. Ho pots fer tornant a cercar la carpeta 

d’entregues a la ruta indicada o bé utilitzar la drecera de l’escriptori. 
 
5. Fes una marca les tasques que no sàpigues fer i demana-les al professor. 

a) Organitzar les icones en una carpeta o a l’escriptori. 
b) Personalitzar una drecera. 
c) Personalitzar la barra d’inici ràpid. 
d) Canviar el fons de l’escriptori. 
e) Posar un protector de pantalla. 
f) Canviar entre els diferents modes de visualització d’una carpeta. 
g) Canviar entre diferents aplicacions obertes. 



h) Fer seleccions múltiples. 
i) Moure o copiar fitxers. 
j) Restaurar un fitxer esborrat. 
k) Buidar la paperera de reciclatge. 

 
6. A casa, cerca el Comprovador de disc i passa’l. 

a) Com ho has fet per trobar-ho? 
 
b) Quin temps ha estat? Aproximadament. 

 
c) Quina capacitat té el teu disc? 

 
 
7. A casa, cerca el desfragmentador de disc. 

a) Fes una anàlisi prèvia. T’ha dit que era necessari compactar? 
b) Fes la compactació. 
c) Quin temps ha estat? Aproximadament. 

 
8. Mira les propietats de tres documents de tipus diferents. Descriu les diferències. Per exemple ho 
pots fer entre un document d’editor de text, un de comprimit (zip) i un pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. A casa, mira per dins els teus documents i digues les dimensions típiques dels següents fitxers 

Una foto de la càmera   Un treball teu  
Una foto d’Internet   Una pel·lícula  
Una cançó mp3   Un programa  

 
 
 
 


