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El processador de textos
L’ordinador ha estat un dels invents que ha provocat un impacte més gran en tots els àmbits 
de la vida quotidiana de les persones. En la comunicació escrita, també ha repercutit de 
manera molt rellevant en la producció de documents.

El Microsoft Word i l’OpenO�  ce Writer són exemples de programes molt utilitzats de proces-
sador de textos. Tanmateix, cada cop són més populars i emprats els processadors de textos 
en línia, com ara Google Docs.

Amb els processadors de textos podem fer, entre d’altres, les operacions següents:

  Escriure un text.
  Seleccionar, esborrar, copiar i moure text.
  Donar forma al text: tipus de lletra, mida, color, espais entre línies, justi� car marges, etc.
  Inserir imatges i sons.
  Revisar i corregir l’ortogra� a.
  Desar el document.
  Imprimir.
  Cercar i substituir paraules i frases.
  Inserir capçaleres i peus de pàgina.
  Fer taules, dibuixar formes senzilles, i moltes coses més...

El processador de textos és un programa que serveix, bàsicament, per escriure, imprimir i 
emmagatzemar documents. Utilitzat en un ordinador, fa la funció d’una màquina d’escriure molt 
avançada.

Figura 3.1. Ordinador. Figura 3.2. Màquina d’escriure. 
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Figura 3.3. Microsoft Word. Figura 3.4. OpenO�  ce Writer. 
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 1. Per a què s’utilitza bàsicament un processador de textos?

 2. A quin aparell tradicional han substituït l’ordinador i el processador de textos?

 3. Escriu uns quants exemples de processadors de textos que s’utilitzin actualment.

 4. Esmenta uns quants avantatges destacats dels ordinadors i els processadors de textos 
respecte de les màquines d’escriure convencionals en la creació de documents de text.

 5. Comenta algun cas en què la màquina d’escriure sigui més útil que l’ordinador.

 6. Per a cada operació, assenyala si és possible executar-la amb una màquina d’escriure 
convencional, amb un ordinador + processador de textos o amb tots dos.

Operació Màquina d’escriure 
convencional

Ordinador + Processador 
de textos

Escriure text.

Esborrar text.

Desar el document.

Obtenir una còpia en paper.

Imprimir moltes còpies.

Veri� car l’ortogra� a.

Corregir els errors.

Alinear paràgrafs.

Omplir un formulari en 
format paper.

Inserir imatges.

Escriure text en dos colors.

Canviar mida lletra.

Tipus de lletra diversos.

Activitats
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Funcionalitats bàsiques del processador de textos
Els processadors de textos actuals ofereixen moltes possibilitats a l’hora de crear qualsevol 
document de text, incloent-hi la composició, l’edició, el format i la impressió. 

  Crear un document i inserir-ne text. Consisteix, bàsicament, a escriure text en la nova 
� nestra de document buida que hi apareix, quan executem el programa o seleccionem 
l’opció document nou, de la mateixa manera que ho faríem sobre un full de paper en 
blanc amb una màquina d’escriure. El punt d’inserció intermitent indica la posició on 
apareixerà el text que teclegem.

  Desar i obrir un document. Quan acabem d’escriure un document podem desar-lo en 
el disc dur o en qualsevol altre dispositiu de memòria externa (memòria USB, targeta de 
memòria, etc.), d’aquesta forma el tindrem emmagatzemat de manera permanent i po-
drem recuperar-lo sempre que vulguem, és a dir, obrir-lo. Recorda que quan sortim del 
processador de text o tanquem l’ordinador tots els documents que tenim actius s’esborren 
de la memòria interna de l’ordinador. 

  Seleccionar text (Fig. 3.5). Per fer operacions amb el text, com ara esborrar-lo, copiar-lo 
o moure’l, primer cal seleccionar-lo. La selecció d’un text es pot fer de diverses maneres, 
encara que la més habitual és fer-ho amb el ratolí: es situa el punter al principi del text 
que es vol seleccionar, es prem el botó esquerre i, sense deixar-lo anar, s’arrossega el pun-
ter � ns al � nal de la selecció desitjada. El text seleccionat apareix destacat.

  Esborrar text. Per esborrar text, primer cal seleccionar-lo i després prémer la tecla supri-
mir o l’opció esborrar del menú edició. També es poden esborrar fragments petits de 
text (lletres o paraules) directament amb la tecla de suprimir o la tecla de retrocés.

  Copiar text. Per copiar un fragment de text, primerament es selecciona i, a continuació, 
s’escull l’opció copia. Per últim, es situa el cursor en el lloc del document on es col copiar 
i es tria l’opció enganxa. És a dir, aquesta operació requereix dues accions del programa: 
copiar i enganxar.

  Moure text. Primer cal seleccionar el text. Després s’ha d’activar l’opció retalla (el text 
seleccionat desapareix del document). Finalment, se situa el cursor al lloc on es vol moure 
el text i s’escull l’opció enganxa. 

  Donar format al text (Fig. 3.6). Els processadors de textos disposen de diverses funcio-
nalitats per canviar l’aspecte del text i així donar-li un acabat més atractiu i acurat. Per 
fer-ho es poden canviar alguns atributs del text: tipus de lletra, mida, color, estil (negreta, 
subratllat, cursiva), etc.
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Figura 3.5. Processador de textos: opció se-
leccionar text. 

Figura 3.6. Processador de textos: donar for-
mat al text. 
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  Donar format als paràgrafs. També es pot donar format als paràgrafs: triant una de-
terminada alineació (alinear el text amb el marge esquerra o dret, centrar-lo o bé distri-
buir-lo uniformement entre els dos marges laterals), canviant l'interlineat (espai entre 
línies) o establint una sagnia (espai en blanc amb què sol començar la primera ratlla 
d'un paràgraf).

  Capçalera i peu de pàgina. Les capçaleres i peus de pàgina són àrees dels marges su-
perior i inferior de cada pàgina d’un document on podem inserir text i grà� cs perquè hi 
apareguin automàticament a totes les pàgines. Per exemple, podem afegir-hi la numera-
ció de les pàgines, l’hora i la data, un logotip, el títol del document, el nom d’un arxiu, el 
nom de l’autor, etc.

  La revisió ortogrà� ca. Una altra utilitat, molt apreciada en els processadors de textos, és 
el corrector ortogrà� c que incorporen, una aplicació que ens permet de veri� car l'ortogra� a 
del text.

  Inserir imatges i sons. Els processadors de textos actuals, a més d’escriure, imprimir i 
emmagatzemar documents de text, tenen capacitats multimèdia, és a dir, permeten in-
serir objectes de diferents tipus: imatges, grà� cs, dibuixos, fotogra� es, quadres de text, 
taules, sons, seqüències de vídeo, etc. La inserció d’aquests elements permet crear docu-
ments molt elaborats i atractius.

L’ordinador pot ser considerat, sens 
dubte, com un dels invents més relle-
vants del darrer mil·lenni, tant per la seva 
repercussió tecnològica com per la 
transformació social que ha provocat.

Alinear text a l’esquerra

L’ordinador pot ser considerat, sens 
dubte, com un dels invents més relle-

vants del darrer mil·lenni, tant per la seva 
repercussió tecnològica com per la 

transformació social que ha provocat.

Alinear text a la dreta

L’ordinador pot ser considerat, sens 
dubte, com un dels invents més 

rellevants del darrer mil·lenni, tant per la 
seva repercussió tecnològica com per la 

transformació social que ha provocat.

Centrar text

L’ordinador pot ser considerat, sens dubte, 
com un dels invents més rellevants del 
darrer mil·lenni, tant per la seva repercussió 
tecnològica com per la transformació so-
cial que ha provocat.

                    Justi� car text                    
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Figura 3.7. Capçalera i peu de pàgina d’un document. 
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 7. Escriu cinc funcionalitats bàsiques dels processadors de textos.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 8. En un processador de textos, per fer operacions amb el text, com ara esborrar-lo, copiar-
lo o moure’l, primer cal 

 9. Quina diferència hi ha entre copiar text i moure text?

10. Explica com es pot copiar un fragment de text en un document.

11. Què s’entén per donar format al text?

12. Quines accions podem fer en un processador de textos per donar format als paràgrafs?

13. Assenyala els diferents atributs de text del document representat a la imatge.

Activitats
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14. Quina utilitat tenen les capçaleres i els peus de pàgina en un document?

15. Indica, per a cada cas, el tipus d’alineació dels exemples següents:

16. Escriu uns quants tipus d’objectes que els processadors de textos actuals permetin 
inserir en els documents.

17. Utilitza un ordinador i un processador de textos per escriure el document que es re-
produeix a sota. Procura respectar tots els atributs de text i de paràgraf perquè l’acabat 
� nal sigui semblant al que se’t mostra. Recorda fer la revisió ortogrà� ca i gramatical per 
evitar-ne cometre errors d’escriptura.

L’ordinador és un dels 
invents més rellevants del 

darrer mil·lenni.

a)

L’ordinador és un dels 
invents més rellevants del 

darrer mil·lenni.

b)

L’ordinador és un dels in-
vents més rellevants del da-
rrer mil·lenni.

c)

L’ordinador és un dels 
invents més rellevants del 
darrer mil·lenni.

d)

L’ordinador i el processador de textos
L’ordinador pot ser considerat, sens dubte, un dels invents més rellevants del 
darrer mil·lenni, tant per la seva repercussió tecnològica com per la transformació 
social que ha provocat. 

En l’actualitat, els ordinadors i la informàtica s’utilitzen per resoldre gran quan-
titat de problemes i s’apliquen a la pràctica totalitat de les àrees del coneixement, 
essent el seu camp d’aplicació molt ampli: comercial i de gestió, tècnic i cientí� c, in-
dustrial, educatiu, mèdic, militar, � nancer, entreteniment i oci, intel·ligència arti� cial, etc.

En la comunicació escrita, l’ús de l’ordinador i la informàtica, també ha suposat 
un important avenç tecnològic. Els programes informàtics de processadors de 
textos han contribuït espectacularment i e� caç a la creació de documents.

Nom alumne/a: 

Escola/Institut: 

Grup: 

Data: 
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Instruments de cerca i selecció d’informació
Una característica notable de la societat actual és l’existència de gran quantitat d’informació. 
És per això que, en aquest oceà d’informació que ens envolta, cada vegada és més important 
saber cercar-la i seleccionar-la amb criteri segons les nostres necessitats i interessos.

Els suports on localitzar la informació poden ser diversos: paper, CD-ROM, DVD, targetes de 
memòria, Internet, etc. Els suports digitals i, sobretot, Internet, són una font quasi il·limitada 
d’informació i els instruments de recerca actuals més valuosos, els quals n’han anat arraconant 
altres de més tradicionals en suport paper com els llibres, les enciclopèdies, els diaris, les 
revistes, els catàlegs, etc.

 Internet

El WWW o web és un dels serveis més populars d’Internet que ens permet navegar per la 
xarxa. Per accedir-hi a un lloc d’Internet cal fer servir un programa anomenat navegador. 
Els més populars són Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari i Opera.

 

Les pàgines web contenen informació de tipus hipertextual o hipergrà� c, és a dir, hi ha 
determinades paraules o imatges que són enllaços cap a altres pàgines de la xarxa.

Els instruments més útils de cerca i selecció d’informació a través d’Internet són els cercadors, 
els diccionaris en línia, les enciclopèdies en línia, els traductors, els diaris digitals, etc.

Els cercadors són webs dissenyats especí� cament per facilitar les adreces d’altres pàgines 
web relacionades amb el tema o la paraula objecte de recerca.

Internet és una gran xarxa de comunicacions que posa en contacte milions de sistemes infor-
màtics, repartits per tot el món. Ofereix serveis com ara el correu electrònic, el xat, la navegació 
per pàgines web, la transmissió i descàrrega de � txers, els blocs, l’accés remot a altres ordinadors 
i els jocs en línia.

El WWW (World Wide Web) és un sistema de pàgines enllaçades entre elles, pàgines web, 
que contenen informació en format de text, grà� c, so, vídeo, animacions i altres recursos 
multimèdia.

Figura 3.8. Alguns dels cercadors més populars d'Internet. 

www.cercat.comwww.excite.com www.lycos.es

www.google.es www.yahoo.es www.altavista.es
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18. Cita diferents suports o sistemes on cercar informació.

19. Comenta, segons la teva opinió, per què Internet s’ha convertit en la font i el suport 
principal on localitzar informació de qualsevol tipus. Quins avantatges aporta?

20. D’Internet se’n parla força i, a més, segur que és una paraula molt present en el teu voca-
bulari. Com li explicaries, a una persona que no n’ha sentit a parlar mai, què és Internet?

21. Quin és el servei més popular d’Internet? Per a què serveix?

22. Què signi� quen les sigles WWW?

23. A les pàgines d’Internet, enllaçades entre elles, que contenen informació en format 
de text, grà� c, so, vídeo, animacions i altres recursos multimèdia, les anomenem:

 

24. Explica què són els navegadors i per a què els fem servir.

 

 

Activitats
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25. Escriu el nom d’alguns navegadors coneguts i molt utilitzats.

26. Per què són molt útils els cercadors?

27. Escriu cinc instruments útils de cerca i selecció d’informació a través d’Internet.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

28. Amb l’ajuda d’un navegador, consulta els webs de la taula i, a continuació, acaba 
d’omplir-la amb una breu ressenya de la temàtica i el contingut de cada pàgina web.

URL o adreça web Temàtica del web Contingut

www.edu365.cat

www.mnactec.cat

www.comediants.com

www.xtec.cat

www.vilaweb.cat

www.auladetecnologia.com

www.meteo.cat

29. Consulta una enciclopèdia o un diccionari en línia a Internet i cerca la de� nició de:

Hipertext

Web 2.0
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 1. El programa que serveix per escriure, imprimir i emmagatzemar documents s’anomena...

 a) Editor de textos. 

 b) Màquina d’escriure electrònica. 

 c) Ordinador. 

 d) Processador de textos. 

 2. El processador de textos permet  als textos, és a dir, 
establir el tipus de lletra, el format i l’alineació dels paràgrafs, etc.

 3. Quina de les operacions següents no podrem fer amb un processador de textos? 

 a) Copiar i moure text. 

 b) Veri� car l’ortogra� a. 

 c) Copiar i moure un arxiu. 

 d) Emmagatzemar documents. 

 4. Completa les frases següents:

En un processador de textos la tecla  només s’ha d’utilitzar 
per fer un punt i a part al � nal d’un paràgraf.

L’opció  del processador de text ens permet desar 
un document amb el nom que vulguem i en qualsevol carpeta o unitat.

Les accions  i  del processador de text permeten moure 
text.

 5. Relaciona els atributs de text i de paràgraf de l’esquerra amb els exemples de la dreta. 

Negreta   Internet és una gran xarxa de comunicacions

Cursiva   Internet és una gran xarxa de comunicacions

Tipus de lletra   Internet és una gran xarxa de comunicacions

Mida de lletra   Internet és una gran xarxa de comunicacions

Subratllat           Internet és una gran xarxa de comunicacions

Alineació a la dreta   Internet és una gran xarxa de comunicacions

Color   Internet és una gran xarxa de comunicacions

 6. Quina de les adreces web següents no correspon a un cercador d’Internet? 

 a) www.yahoo.es 

 b) www.cercaweb.cat 

 c) www.google.com 

 d) www.altavista.es 

Activitats � nals d’avaluació
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7. . Digues si les frases següents són certes (C) o falses (F): C F

a)  El processador de textos és una màquina que serveix per escriure, 
imprimir i emmagatzemar documents. 

b)  L’alineació justi� cada és una opció del processador de textos que 
permet deixar el text ben alineat a tots dos costats del document. 

c)   El corrector ortogrà� c és una utilitat molt interessant dels proces-
sadors de textos que ens permet de veri� car l’ortogra� a del text. 

d)   Els suports on localitzar la informació poden ser diversos: paper, 
CD-ROM, DVD, Internet, etc. 

e)   Internet és una gran xarxa de navegadors que posa en contacte 
milions de sistemes informàtics repartits per tot el planeta. 

f )  El WWW és un sistema d’ordinadors enllaçats entre ells, pàgines 
web, que contenen informacions en format de text, grà� cs, sons, 
vídeos, animacions i altres recursos multimèdia.



8. Un navegador és... 

 a) Un cercador d’Internet. 

 b) Una aplicació per cercar informació. 

 c) Un sistema de pàgines web. 

 d) Un programa per accedir a llocs web. 

9. Una de les opcions següents no correspon a un atribut de text o de paràgraf. Quina?

 a) Desar. 

 b) Negreta. 

 c) Alineació centrada. 

 d) Tipus de lletra. 

10. Classi� ca els diferents instruments de cerca i selecció d’informació a través d’Internet 
de la taula següent. Per a cada opció, fes una creu (X) en la columna que correspongui. 

Instruments de cerca i
selecció d’informació

Cercador Diccionari o
enciclopèdia

Traductor Diari digital

www.lycos.es

http://dlc.iec.cat/

www.vilaweb.com

www.cercat.com

www.avui.cat

www.enciclonet.net

www.excite.com

www.internostrum.com

www.elperiodico.cat

http://translate.google.com


