
 

 

ACTIVITAT TRACTAMENT DE TEXT “L’AIGUA” 

 

Aquesta activitat consisteix en configurar el text de l’arxiu “Text desconfigurat act word -L'aigua-“ perquè tingui 

una aparença com la de l’arxiu “Solució activitat word -L'aigua-“ i ocupi només 1 pàgina. Per aconseguir-lo 

caldrà fer les següents accions: 

 

 
- Definir l’espai interlineal a 1,5  

- Configurar el títol: Centrat, lletra tipus còmic sans, mida 18, negreta, majúscules i color blau clar 

- El resta de les lletres del text hauran de ser tipus Arial i mida 11, amb el text justificat i els noms propis 

en negreta 

- L’orientació de la pàgina haurà de ser vertical i els marges: superior 2 cm, inferior 2,5 cm, esquerra 2 

cm i dret 1,5 cm 

- Inserir la imatge de l’arxiu “Imatge act word –L’aigua-“ modificant l’espai que ocupa perquè quedi en les 

proporcions del model 

- Fer un quadre de text amb el contingut “Aprofitament de l’aigua a Indonèsia”. Al costat de la imatge 

segons el model 

- Fer una taula com la del model amb els marges externs a “triple línea” i les cel·les superior s 

ombrejades en gris clar i mida de lletra12 

- Fer amb vinyetes o tabuladors l’estructura de la part del text on s’indica: Embassaments Pous Canals 

Transvasaments   

- Posar número de pàgina en la part inferior dreta (amb format automàtic) 

- Posar al final del text el vostre nom, curs i data en dues línies alineades a la dreta segons el model 

- Fer la correcció ortogràfica 

- Posar encapçalament amb el text  “L’aigua un bé escàs” alineat a la dreta amb una línia inferior 

- Posar peu de pàgina amb el text “Examen de tecnologia: Word” alineat a l’esquerra i amb una línia 

superior 

- Totes aquelles accions que us semblin convenients perquè quedi com el model 

- Posar el teu nom i la data tal i com apareix al model 

 

 

Desembre 2015 


