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1. OBRINT, CREANT I DESANT DOCUMENTS.
Per a obrir el programa ens anem a la barra de tasques de la Linkat i li donem al 

menú APLICACIONS – OFICINA – PROCESSADOR DE TEXT – OPENOFFICE.ORG 

WRITER.

A continuació veurem com obrir un document que ja existeix, com generar un de 

nou i les diferents opcions que tenim quan volem desar-lo sense que modifiquem l'original.

Totes aquestes eines es troben dintre del menú FITXER, a la barra de menú.

Per a obrir un document que ja existeix en el disc dur o en una altra unitat, com és 

el cas del "pen drive" o un cd, anirem al menú FITXER – OBRE. De la mateixa manera 

podem obrir un document utilitzant la combinació de tecles Ctrl. + O.

Apareixerà ara el quadre de diàleg "OBRE" a través del qual hauràs de navegar 

fins a localitzar l'arxiu. El quadre de diàleg que t'apareix serà el que la Linkat mostra de 

manera predeterminada. Per a obrir un document només hem de seleccionar-lo i prémer a 

Obre.
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Si el que pretenem és obrir un document nou, llavors optaríem per l'opció Nou del 

menú FITXER i aquí triar el tipus de document d'OpenOffice a obrir. En aquest cas seria 

Document de text.

Pots tenir més d'un document obert al mateix temps i passar d'un a l'altre sense 

problemes. En aquest cas tindrem a la barra de baix una finestra oberta per cadascun 

dels documents que tinguem oberts en aquest moment. Per a passar d'un a l'altre només 

hem de fer clic sobre la finestra minimitzada en aquesta barra.
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També  podem  passar  d'un  document  a  un  altre  d'OpenOffice  a  través  del  menú 

FINESTRA i prement sobre el nom del document que vulguem visualitzar. Recorda que 

aquell document precedit per un punt negre és el document en el qual ens trobem.

Una vegada obert el document podem tancar-lo directament o tornar a desar-lo. En 

cas de tancar-lo no ens desa cap dels canvis que hàgim realitzat. Per això premem en 

l'opció TANCA del menú FITXER.

Si hem realitzat algun canvi ens preguntarà si desitgem desar-lo. En cas afirmatiu 

premem a DESA, si no volem desar-lo premem a DESCARTA, i si volem anul·lar aquesta 

acció i tornar al document premem a CANCEL·LA.

Si el que volem és desar-lo premem sobre DESA, també del menú FITXER, i ens 

desarà el document a la mateixa carpeta i amb el mateix nom. Per a desar-lo en una altra 

carpeta o  amb un nom diferent  hauríem d'optar  per  l'opció  ANOMENA I  DESA. Amb 

aquesta opció ens assegurarem que el document original no pateix cap canvi.

En aquest cas, el quadre de diàleg que també ens apareix serà el qual la Linkat 

mostra de manera predeterminada.
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Aquí veiem que podem seleccionar a través de DESA EN LA CARPETA la carpeta 

on  anem a desar-lo,  o  crear  una  nova  carpeta  i  escriure  un  nom nou  per  a  aquest 

document en NOM, després premeríem DESA.

Quan es tracta d'un document totalment nou, en desar-lo per primera vegada a 

través de DESA automàticament ens obre el quadre de diàleg ANOMENA I DESA per a 

situar-lo i proporcionar-li un nom.

També tenim la possibilitat de desar el nostre document en un format diferent a 

l'original. Per defecte tots els nostres documents creats i desats amb OpenOffice Writer es 

desaran amb el format OpenOffice.org document de text, és a dir, amb l'extensió .odt. No 

obstant això, tenim la possibilitat de desar-lo en un format diferent si  després anem a 

obrir-lo en una altra aplicació, com pot ser per exemple Microsoft Word.

Per a desar-lo en un format diferent hauríem d'optar per l'opció ANOMENA I DESA 

i en el quadre de text TIPUS DE FITXER seleccionar de la llista desplegable el nou format 

triat.

Si  tenim més  d'un  document  obert  ens  apareixerà  en  el  menú  FITXER l'opció 

DESA-HO TOT, que ens permetrà desar tots els documents oberts d'una sola vegada.
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Podem obrir,  desar  i  tancar  documents  d'una  forma  més  ràpida  a  través  dels 

símbols situats en la barra de funcions.

Si tenim més d'un document obert al mateix temps OpenOffice ens permet tancar-

los tots d'una vegada, inclosa l'aplicació Writer, i sortir completament. Per això hem de 

dirigir-nos a l'opció SURT del menú FITXER.

Si els documents contenen modificacions que encara no s'han desat el sistema ens 

ho recorda i ens pregunta si desitgem desar-les.
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2. CONFIGURANT LA PÀGINA.
Anem a comprendre que és l'estil de pàgina "predeterminat", així com modificar el 

mateix  per  a  adaptar-lo  a  les  nostres  necessitats,  pas  previ  abans  de  la  creació  de 

qualsevol document. 

Sempre  que iniciem Writer  ens  crea  ja  un  nou document  predefinit,  on  tant  la 

grandària i l'orientació del paper com els marges del mateix vénen prefixats. No obstant 

això,  no  sempre  aquest  predisseny  del  document  es  correspondrà  amb  les  nostres 

necessitats,  per  exemple,  imaginem que  volem canviar  l'orientació  de  la  pàgina  i  els 

marges. 

Per això ens anirem al menú FORMAT, seleccionant a continuació l'opció PÀGINA, 

en  realitzar  aquesta  operació  ens  apareix  un  quadre  de  diàleg  denominat  ESTIL  DE 

PÀGINA: per defecte, el qual apareix estructurat en diferents pestanyes, situant-nos en la 

pestanya "PÀGINA".

L'estil de pàgina predeterminada és el conjunt de característiques de la pàgina que 

s'apliquen cada vegada que creem un document nou.

Després de realitzar aquesta operació podem comprovar la configuració de l'estil 

de pàgina predeterminat a través de diferents camps disponibles. D'aquesta manera, en el 

camp "Format", podem visualitzar el format que té assignat el paper, que en aquest cas és 

l'A4,  les  dimensions  del  qual  podem  veure  desglossades  en  els  camps  "Amplada"  i 
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"Alçada",  que  es  correspon  als  fulls  que  utilitzem  normalment.  Ara  bé,  aquestes 

dimensions són modificables, d'aquesta manera si premem la llista "Format" i  triem un 

altre  format  que no sigui  l'A4,  veurem com canvien  les  dimensions mostrades en  els 

camps "Amplada" i  "Alçada",  a més, en la part dreta del  quadre de diàleg veiem una 

representació gràfica de com quedaria el paper.

Una vegada seleccionat les dimensions del paper, el següent pas és seleccionar la 

seva  orientació,  que  és  vertical  en  l'estil  de  pàgina  "predeterminat".  Per  a  canviar  a 

orientació horitzontal premerem en la casella "Horitzontal", comprovant com ha canviat la 

imatge.

Una  vegada  triada  la  grandària  i  orientació  del  paper,  el  següent  pas  serà 

configurar els marges del document de text. L'estil de pàgina "predeterminat" assigna 2,00 

cm de marge per cada costat  del  paper,  com podem veure en els camps "Esquerra", 

"Dreta", "Part superior", i "Part inferior". Ara imagina que vols deixar com estan els marges 

superiors i inferiors i canviar a 3,50 cm els marges laterals.

Fixa't com cada marge té a la seva dreta dues fletxetes oposades apuntant cap 

amunt o cap avall respectivament. La utilitat d'aquestes fletxetes és: si volem incrementar 

el  marge premerem la fletxeta  cap amunt,  i  si  volem disminuir  el  marge premerem la 

fletxeta cap avall.  D'aquesta manera, premerem la fletxa cap amunt  fins que el  camp 

"Marges" tant dret com esquerre indiqui el valor 3,5 cm.
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3. RETALLAR, COPIAR I ENGANXAR.
Una vegada que tenim seleccionat el nostre text, no només podem eliminar-lo sinó 

que, a més, tenim la possibilitat de col·locar-lo en qualsevol altra part del document, i fins i 

tot d'altres documents, sense necessitat de tornar a escriure'l.

Amb això  ens estem referint  a  les opcions de,  RETALLA,  COPIA i  ENGANXA, 

situades en el menú EDITA.

Per a copiar només hem de seleccionar aquella part del text que ens interessa. Una 

vegada seleccionada ens anirem al menú EDITA i premerem sobre l'opció COPIA. Amb 

aquesta operació hem desat aquest text en el portapapers per a utilitzar-lo més endavant.

Amb l'opció TALLA enviem al portapapers el text seleccionat al mateix temps que 

ho eliminem del document. Per a tallar, el procediment que seguim és el mateix que per a 

copiar, només que en aquest cas triem TALLA del menú EDITA.

Habitualment usem TALLA per a canviar un bloc de text de lloc.

Una  vegada  copiat  o  tallat  el  text,  podem situar-lo  en  qualsevol  altra  part  del 

document.  Per  a  això,  col·loquem el  cursor  en  el  lloc  adequat  i  premem  ENGANXA. 

Automàticament reproduirà el text prèviament copiat o tallat i podrem seguir enganxant-lo 

mentre no tornem a copiar o tallar de nou.

L'opció ENGANXA consisteix a reproduir el continguts del portapapers en el lloc on 

estigui el punt d'inserció, i només estarà disponible quan hagi dades en el portapapers.

Alternativament,  podem realitzar  aquestes accions tot  utilitzant  combinacions de 

tecles, essent per a  copiar Ctrl. + C, per a  tallar Ctrl. + X i per a  enganxar Ctrl. + V. 

També podem utilitzar les opcions del menú contextual (botó dret del ratolí).
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També podem triar  el  format  amb el  qual  desitgem enganxar-lo.  Per això premem en 

l'opció ENGANXAMENT ESPECIAL del menú EDITA o mantenint premut uns segons amb 

el botó esquerre del ratolí la icona "Enganxa" de la barra de funcions.

12



OPENOFFICE WRITER

4. Desfer i restaurar.
És possible que una vegada hàgim introduït nous canvis en el document o hàgim 

comès algun error, vulguem tornar a la situació anterior. Amb les opcions de  DESFÉS i 

RESTAURA OpenOffice ens ofereix la possibilitat de rectificar-ho.

Aquestes  opcions  es  troben en el  menú  EDITA i  el  seu funcionament  és  molt 

senzill:

- Per a desfer l'última acció utilitzarem DESFÉS i si hem desfet alguna cosa es pot 

tornar a fer utilitzant RESTAURA.

Si observes en el menú  EDITA, l'opció de  RESTAURA no apareixerà activa fins 

que no hàgim desfet alguna cosa i sempre serà l'última acció desfeta. També ens indicarà 

aquí quina és aquesta acció.

Una altra forma d'accedir a aquestes opcions és a través de les icones de la barra 

de funcions o des del teclat: Ctrl + Z per a desfer i Ctrl + Y per a restaurar.

Al  costat  d'aquestes  dues  accions  ens  apareixerà  l'opció  REPETEIX. Aquesta 

funció realitza novament l'acció de l'última ordre executada. Al costat del menú REPETEIX 

pots veure l'ordre que es tracti.
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5. ACTIVITAT 1.  
Crea un document d'OpenOffice Writer que tingui les següents característiques:

- Grandària del paper:  Amplada: 20,50 cm

    Alçada: 10,50 cm

- Marges:  Dreta i esquerra: 1,00 cm

       Part supeior i inferior: 2,00 cm

- Orientació del paper:  Vertical

- Escriu a continuació tres paràgrafs i després els copies en un altre document.

Una vegada realitzades totes les activitats, desa-ho amb el nom "Activitat 1".
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6. CANVIANT EL TIPUS DE LLETRA, LA MIDA I L'ESTIL.
En aquest apartat aprendrem a modificar el tipus de lletra, la grandària i l'estil dels 

caràcters,  que  són  fonamentals  a  l'hora  de  realçar  el  text,  cridar  l'atenció  sobre 

determinades parts del document, millorar la seva aparença i facilitar la seva llegibilitat.

Per defecte, és a dir, si no es canvia, el tipus de lletra dels caràcters introduïts en 

un document d'OpenOffice Writer és "Times New Roman" i la grandària "12". A més, els 

caràcters no tindran aplicat cap estil.

Podem seleccionar un nou tipus de lletra i  una grandària diferent mitjançant els 

menús desplegables corresponents de la barra d'objectes.

Si canviem el tipus de lletra i la grandària i no movem el cursor de lloc, els nous 

caràcters que introduïm en el document tindran el nou tipus de lletra i la nova grandària 

seleccionats.

Per a canviar l'estil del text a introduir hauríem de prémer algun dels botons d'estils 

de la barra d'objectes.

Els botons d'estil apareixeran enquadrats després de ser premuts, indicant que els 

caràcters introduïts a partir d'aquest moment tindran els estils seleccionats.

També podem canviar el tipus de lletra, la grandària i l'estil d'un text ja introduït, per 

això hauríem de seleccionar-lo primer i després canviar el que desitgem de la mateixa 

forma que hem vist abans.

Una altra forma de canviar el tipus de lletra, la grandària i l'estil del text nou que 

s'introdueixi  o  del  text  seleccionat  és  utilitzant  la  pestanya "TIPUS  DE  LLETRA" del 

quadre de diàleg  CARÀCTER. Per a obrir aquest quadre de diàleg hauríem de fer clic 

sobre el menú FORMAT i, després, seleccionar l'opció CARÀCTER.
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En la part inferior de la pestanya "TIPUS DE LLETRA" podem veure un exemple de 

com quedaria el text amb el tipus de lletra, la grandària i l'estil que tinguem seleccionat.
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7. Canviant el color de fons i de tipus de lletra.
A continuació veurem com canviar el color de fons i de tipus de lletra d'un text per a 

ressaltar-lo. 

Per a canviar el color de fons d'un text hem de fer clic sobre la icona "COLOR DE 

FONS" de la barra d'objectes i sortirà un quadre de diàleg amb molts colors per a escollir; 

fem clic sobre el color que vulguem i automàticament el paràgraf queda pintat.

Si fem clic sobre qualsevol dels botons que tenen un triangle invertit i ho mantenim 

premut durant una estona, ens apareixeran més opcions relacionades amb la utilitat del 

botó. Això és el que hem aprofitat per a triar color mitjançant el botó "COLOR DE FONS".

També podem canviar el color de fons d'un text executant FORMAT - CARÀCTER i 

triant el nou color de fons en la pestanya FONS.
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El color de la font (color de les lletres) es pot canviar utilitzant el botó "COLOR DE 

LA LLETRA" de la barra d'objectes de forma similar a com s'utilitzava el botó "COLOR DE 

FONS" per a canviar el color de fons.

Podem desactivar  els  botons  "COLOR DE LA LLETRA"  i  "COLOR DE FONS" 

tornant a fer clic sobre ells o fent un simple clic sobre el document.
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8. Alineant paràgrafs.
Openoffice Writer permet alinear el text dels paràgrafs de quatre formes diferents 

per a millorar la llegibilitat i  la presentació dels documents.  A continuació veurem que 

consisteix cadascun dels tipus d'alineació i com s'apliquen.

Les quatre formes d'alinear el text dels paràgrafs permeses en OpenOffice Writer 

són:

• Alinear  a  l'esquerra: en  aquest  tipus  d'alineació  totes  les  línies  del  paràgraf 

queden alineades per l'esquerra, mentre que per la dreta, arriben fins a on sigui 

necessari en la línia. L'alineació a l'esquerra facilita la lectura.

• Alinear a la dreta: en aquest tipus d'alineació, totes les línies del paràgraf queden 

alineades per la dreta, i per l'esquerra arriben fins a on sigui necessari en la línia. 

L'alineació a la dreta és adequada per a textos curts i s'aprofita molt bé en certes 

situacions  o  necessitats  de  disseny.  Per  a  textos  mitjans  o  llargs  no  és 

recomanable, ja que dificulta el ritme de la lectura.

• Centrat: en aquest  cas les línies queden col·locades simètricament  respecte al 

centre del document. S'utilitza amb freqüència per a centrar encapçalats o títols, 

però és pèssim per a textos llargs. 

• Justificat:  en  aquest  tipus  d'alineació  totes  les  línies,  excepte  l'última,  queden 

perfectament  alineades  per  ambdós  costats.  Per  a  aconseguir-ho,  OpenOffice 

Writer separa lleugerament les paraules entre sí,  intentant que es noti el menys 

possible. En moltes ocasions el text justificat arriba a ser més estètic i, per tant, 

més adequat, encara que pot ocórrer que les línies es mostrin molt atapeïdes o 

excessivament obertes.

Si situem el cursor sobre qualsevol paràgraf veurem com s'activa una de les icones 

d'alineació de la barra d'objectes segons l'alineació que tingui actualment el paràgraf. Per 

a canviar aquesta alineació simplement hem de fer clic sobre la icona d'alineació que 

desitgem.
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Podem canviar l'alineació de diversos paràgrafs d'un sol cop. Per això hauríem de 

seleccionar-los i fer clic sobre la icona d'alineació desitjada.

També podem canviar l'alineació del text  en els paràgrafs executant FORMAT - 

PARÀGRAF i seleccionant la pestanya "ALINEACIÓ".

Mitjançant aquesta pestanya podrem decidir què fer amb l'última línia del paràgraf 

si se selecciona l'alineació "JUSTIFICAT". A més, ens mostra a la dreta un exemple de 

com quedaran els paràgrafs.

20



OPENOFFICE WRITER

9. ACTIVITAT 2.  
En el document que has creat en l'anterior activitat,  has de treballar sobre ell  i 

realitzar les següents operacions:

- Dóna-li títol, posa'l de color Taronja i l'alinies en el "Centre".

- Justifica la resta de paràgrafs del document. 

- Canvia el tipus de lletra i la grandària del text a: "Arial", "14".

- Canvia el color de cada paràgraf: un vermell, un altre blau i un altre verd.

Una vegada realitzats els canvis, desa el document amb el nom "Activitat 2".
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10. INSERINT UNA IMATGE.
En aquest apartat anem a adquirir els coneixements necessaris per al domini en la 

inserció d'imatges en els documents de Writer.

Per  a  inserir  una  imatge  el  primer  que  has  de  fer  és  situar-te  en  la  part  del 

document  en  la  qual  vols  inserir  aquesta  imatge,  i  a  continuació,  prems  el  menú 

INSEREIX, i selecciones l'opció IMATGE. 

En prémer apareixerà un submenú com es veu en la imatge, llavors selecciona 

l'opció DES D'UN FITXER,  doncs vols inserir una imatge situada en un arxiu situat en 

alguna carpeta del nostre ordinador. 

Després de seleccionar l'opció  DES D'UN FITXER ens apareixerà un quadre de 

diàleg denominat INSEREIX UNA IMATGE a través del qual podrem seleccionar l'arxiu 

que volem inserir i una vegada seleccionat premerem "OBRE". 

Per a esborrar una imatge només has de seleccionar la mateixa i prémer la tecla 

"Suprimir". D'altra banda, per a copiar o retallar una imatge actuarem d'igual forma que si 

es tractés d'altre objecte o text.
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11. Ajustament de la imatge.
Una  vegada  hem  inserit  la  imatge  tenim  l'opció  d'ajustar-la  al  text.  Per  això 

investiguem en el quadre de diàleg IMATGE fent doble clic sobre la imatge.

Anem a la pestanya "AJUSTA" i apareixeran dibuixos de diferents ubicacions de la 

imatge en el text, i en concret apareix assenyalat el tipus d'ajustament  Cap, és a dir, la 

imatge que estàs utilitzant no té cap ajustament.

Podem trobar els següents ajustaments:

• Abans: s'ajusta el text a l'esquerra de la imatge.

• Després: s'ajusta el text al costat dret de l'objecte si hi ha espai suficient.

• Paral·lel: s'ajusta el text pels quatre costats de l'objecte.

• A través: es col·loca l'objecte davant del text.

• Òptim: s'ajusta el text automàticament a l'esquerra, a la dreta o als quatre costats 

de l'objecte, tenint en compte que si la distància entre l'objecte i el marge de la 

pàgina és de menys de 2 cm, el text no s'ajusta. 

Des de la pestanya "AJUSTA", a més de seleccionar el tipus d'ajustament de la 

imatge, podem configurar l'espai en centímetres existents des de les diferents vores de la 

imatge  al  text  que  li  envolta  en  qualsevol  de  les  quatre  adreces.  D'aquesta  manera, 

només  hauríem  d'inserir  el  nombre  de  centímetres  d'espai  o  prémer  en  les  fletxes 

d'increment  o  decrement  en  la  direcció  desitjada  en  alguns  dels  camps  "Esquerra", 

"Dreta", "A dalt" i "A baix".
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12. VERIFICANT L'ORTOGRAFIA.
És molt comú mentre teclegem introduir algun error sense adonar-nos així  com 

passar per alt  alguna que altra quan revisem visualment el  text.  És per això que, una 

vegada instal·lat i configurat el nostre diccionari convenient, hem de passar el corrector 

ortogràfic  perquè ens revisi  tot  el  document  i  ens  asseguri  que efectivament  està  tot 

correcte.

Per a passar el corrector només hem de dirigir-nos al menú EINES – VERIFICACIÓ 

ORTOGRÀFICA, prémer el botó "Verificació ortogràfica" de la barra d'eines o la tecla F7. 

Recorda que el  quadre  de  diàleg  "VERIFICACIÓ ORTOGRÀFICA" apareix  únicament 

quan el revisor ortogràfic troba un error.

Writer pot detectar i corregir alguns dels errors ortogràfics que s'hagi comès en el 

text, però no tots: no detectarà com errònies una paraula escrita correctament encara que 

semànticament  no  sigui  correcta.  Per  exemple,  en  l'expressió  "La  baca ha deixat  de 

pastar.",  el  revisor  entendrà  que  és  correcta  ja  que  la  paraula  en  qüestió  té  dues 

accepcions (vaca / baca) i, encara que no es troba en el context adequat, ortogràficament 

està ben escrita. El mateix passa amb paraules que s'escriuen igual però amb o sense 

accent.

A continuació Writer compararà cada paraula del document amb les contingudes en 

el seu diccionari. Quan detecta alguna que no coincideix o que no existeix, obre un quadre 

de diàleg on ens ofereix la possibilitat de canviar-la, eliminar-la, ignorar-la o incloure-la 

dintre del diccionari. Veiem com es realitza el procés pas a pas:

25



OPENOFFICE WRITER

Només  obrir-se  el  quadre  apareixerà  escrita  la  paraula  errònia  en  "No  és  al 

diccionari" i  just a sota la mateixa  paraula on podem modificar-la manualment fent clic 

sobre ella.  No obstant  això,  abans de canviar  el  corrector  ens suggerirà  un  llistat  de 

paraules on triar per quina volem canviar-la. Seleccionem la que ens interessi i després 

fem clic a "Canvia". Si, en el seu lloc, premem a "Canvia-les totes", estem obligant que el 

canvi es realitzi en tots els altres casos que aparegui la paraula, sense més consultes. 

Tant si la canviem manualment com si optem pels suggeriments el següent pas és prémer 

a "Canvia" o "Canvia-les totes".

Si  no volem que ens corregeixi  la paraula simplement premem a "Ignora-ho un 

cop". De la mateixa manera, l'opció "Ignora-les totes" no ens tornarà a avisar en el text i 

per tant no la corregirà.

Si  optem per  l'opció  "Afegeix"  ens agregarà el  terme al  diccionari  personal  i  la 

utilitzarà  com  a  criteri  de  correcció  per  a  les  successives  vegades  que  utilitzem  la 

verificació ortogràfica, mostrant-la quan sigui necessari com "Suggeriment".

Cal anar amb compte amb les paraules que s'introduïxen en el diccionari ja que, 

una vegada incloses, el programa les considerarà sempre vàlides.

Seleccionada qualsevol d'aquestes opcions, el corrector continuarà amb la revisió 

fins a la següent paraula, i així successivament fins que finalitzi el document.

La  revisió  comença  sempre  des  del  punt  d'inserció  del  cursor  fins  al  final  del 

document, donant-nos l'opció al final de revisar la part que queda, és a dir, des del principi 
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del document fins a on es troba el cursor.

Si  activem l'opció "Retrocedir"  la revisió la realitzarà des del  punt d'inserció del 

cursor fins al principi del document.

A la barra d'eines també podem trobar la icona de Verificació ortogràfica.

Una vegada finalitzada la nostra revisió del document, o si volem deixar de revisar-

lo, premem en l'opció "Tanca".
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13. ORTOGRAFIA AUTOMÀTICA.
De vegades ens resulta més còmode que ens indiqui visualment d'alguna manera 

quines  paraules  considera  que  són  errònies  i  canviar-les  sobre  la  marxa  quan  ens 

interessi, més que realitzar la revisió de tot el text una vegada acabat, ja que si aquest és 

massa ampli ens pot resultar cansat.

OpenOffice Writer té una opció que ens avisa només acabar d'escriure una paraula 

si aquesta s'inclou o no en el seu diccionari i, per tant, entén que és errònia. Aquest avís 

és únicament visual i s'indica amb una línia ondada de color vermell sota la paraula en 

qüestió.

En el cas que ens aparegui una paraula amb aquest subratllat ja sabem que Writer 

entén que és errònia.  Les alternatives que tenim per a corregir-la són vàries.  Sempre 

podem  esborrar  i  tornar  a  escriure  la  paraula  de  forma  correcta  o  servir-nos  dels 

suggeriments del revisor, fent clic amb el botó dret del ratolí sobre la paraula i optant per 

una de les següents opcions del menú contextual.
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El  primer  que ens apareixerà  serà  un  llistat  de paraules  per  les quals  ens suggereix 

canviar l'errònia. Si ens interessa alguna només hem de fer clic sobre ella. Això mateix és 

el que ens apareix com a última opció d'aquest menú contextual, en "Autocorrecció".

A  continuació  tenim  l'opció  de  revisar  tot  el  document  fent  clic  en "Verificació 

ortogràfica". També podem incloure la paraula en els diccionaris disponibles o no tenir en 

compte més aquesta paraula al llarg del document amb l'opció d'"Ignorar-ho tot".

Si volem desactivar l'opció de Verificació automàtica només hem de tornar a fer 

clic sobre el mateix símbol de la barra d'eines.
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14. IMPRIMINT EL RESULTAT.

Per a imprimir un document de text pots fer-lo des del quadre de diàleg "Imprimeix", 

accessible des del menú FITXER i seleccionant l'opció IMPRIMEIX.

Quan vulguis imprimir una sola còpia de tot el document, utilitzant la impressora 

predeterminada, pots fer-ho prement directament el botó "Imprimeix el fitxer directament" 

situat en la barra de funcions. 

Des del mateix, podem seleccionar la impressora que anem a utilitzar per a fer la 

impressió, sempre en el cas que tinguem diverses impressores instal·lades. En aquest 

cas, a la llista "Nom" apareixerà la impressora per defecte que tinguem assignada, podent 

triar qualsevol altra prement aquesta llista i seleccionant la mateixa.

És important atendre al bloc "Àrea d'impressió", a les opcions "Tot", "Pàgines" i 

"Selecció". En el cas que vulguem imprimir tot el document activarem la casella Tot, ara 

bé, si només desitgem imprimir una o diverses pàgines del document inserirem el nombre 

o interval de pàgines desitjat. 

D'aquesta  manera,  si  volgués imprimir  les  pàgines 1,  2,  3,  4  i  9  de  qualsevol 

document,  introduiria  en  el  camp  "Pàgines"  qualsevol  de  les  següents  anotacions: 

1;2;3;4;9 o 1;2-4;9.  És fàcil  entendre per tant,  que els intervals de pàgines a imprimir 

s'identifica per un guió des de la pàgina inicial  a la pàgina final,  i  que cada pàgina o 

interval ve separada pel símbol de punt i coma.

A més de poder  imprimir  el  document sencer,  o algunes pàgines,  puc imprimir 
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qualsevol secció que seleccioni del document. Per això una vegada seleccionat la secció 

a imprimir hauria d'activar la casella Selecció del bloc "Àrea d'impressió".

Finalment, també has de saber que pots imprimir una sola còpia, opció per defecte, 

o pots introduir el nombre de còpies que desitgis en el camp "Còpies". Per a aquest cas, 

pots activar la casella "Reuneix" si vols que es mantingui l'ordre de pàgines del document 

original, o desactiva la casella si vols que agrupi cada còpia de la pàgina en grups.
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15. ACTIVITAT 3.  
En el document que has creat en l'anterior activitat,  has de treballar sobre ell  i 

realitzar les següents operacions:

- Insereix un arxiu d'imatge on vulguis.

- Modifica la grandària de la imatge de manera que amidi 2 cm. d'ample i 2 d'alt. 

-  Ajusta  i  alinia  la  imatge  de  tal  forma que  se  situï  al  començament  d'un  paràgraf,  

aconseguint que el text es distribueixi a la dreta de la imatge inserida. 

- Corregeix tot el document mitjançant la verificació ortogràfica. 

Una vegada acabada desa el document amb el nom "Activitat 3" i imprimeix-lo.
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