
Activitat tractament de text: “El paper” 
 
Obre el fitxer “Text desordenat activitat Seguretat mòbil”   

Un cop el tinguis en pantalla, hauràs de fer sobre el text les modificacions que s’indicaran a 

continuació. Al final, la imatge del text haurà de ser com la que apareix en el document “Solució 

activitat word Seguretat mòbil”. 

1. Configura els següents marges: Superior 3, Inferior 4, Esquerra 3, Dreta 2,5  

2. Després del títol deixa tres línies en blanc 

3. Fes que tot l’espai interlineal sigui de 1,0 

4. Fes un peu de pàgina en el que aparegui el número de pàgina centrat i una línia superior 

suau. 

5. Modifica el format del títol que hi ha al text, de manera que quedi amb lletra majúscula, 

tipus Còmic Sans MS, negreta, de mida 14 i centrat. 

6. Els dos primers paràgrafs han de tenir lletra Còmic Sans MS i mida 10, la resta del text 

ha de ser amb lletra tipus Calibri. 

7. Posa la primera lletra del primer paràgraf en format “Lletra capital” com es veu al model. 

(Recorda que es fa per: Inserir →Lletra capital) 

8. Justifica els marges de tot el text. 

9. La configuració de la lletra de les quatre recomanacions que es fan sobre la seguretat 

dels mòbils ha de ser: 

a. Títols: Calibri, mida 14 i color blau 

b. Continguts: Calibri, mida 12 i color negre 

10. Insereix les diferents imatges que hi ha al propi document del text desordenat en la 

posició que mostra el model 

11. Un cop et tot això, selecciona la part de les recomanacions (amb les seves imatges) i 

configura-ho perquè tingui el format de dues columnes amb la línia de separació al mig. 

(Recorda que es fa per: Disseny de pàgina →Columnes) 

12. Al final insereix una taula com la que mostra el model i posa el teu nom, el curs i la data. 

13. Si et cal fes altres modificacions perquè la composició del teu document sigui el més 

semblant al model i que ocupi dues pàgina, 

Per acabar, desa el document en l’espai de l’ordenador que t’indiqui el professor i no tanquis 

aquest arxiu fins que t’ho indiqui. 
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