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Per a fer aquesta prova pots utilitzar els apunts que hagis pres durant les classes. 

Per a realitzar-la hauràs d’obrir l’arxiu “ Text mòbil desconfigurat” i fer les accions que es 

detallen a continuació. També trobaràs un arxiu d’imatge “Parts d’un mòbil” que l’hauràs 

d’inserir en el text (veure apartat 6)  

1. Modifica el tipus de lletra de tot el text perquè sigui tipus “Arial”, 11 punt. 

2. Posa els títols dels tres apartats ( Que en podem....; Evolució dels telef...; Que podem 

fer per .....) en negreta i augmenta la mida a 14 punts. Deixa un espai en blanc (línia) al 

acabar cada apartat. 

3. Justifica l’alineació de tot el text 

4. Posa els marges següents: dreta 2cm, esquerra 3 cm, superior i inferior 2,1 cm 

5. A l’apartat “Que podem fer per re.....” fes que els set consell surtin numerats amb 

l’eina de numeració automàtica 

6. Insereix la imatge “Parts d’un telèfon mòbil” al final del segon apartat (Evolució dels 

telèfons mòbils) perquè quedi centrada i amb una mida adequada (Ajuda: la primera 

pàgina ha d’acabar amb aquesta imatge) 

7. Després del tercer apartat inserta una taula amb 3 columnes i 5 files. La taula l’has de 

fer al teu gust perquè quedi atractiva però seriosa. La primera fila ha de tenir el títol 

“Altres aparells electrònics; la segona fila ha de tenir Nom, Preu i Ús, cada nom en una 

de les columnes; les altres tres files les has de completar amb el noms de tres aparell 

electrònics, el seu preu aproximat i el seu ús.  

8. Fes un encapçalament de pàgina a on surti el teu nom alineat a la dreta i amb una línia 

sota 

9. Fes un peu de pàgina a on surti el número de pàgina automàticament (fes alineació 

centrada) 

10. Desa el teu treball amb el nom “examen” tot seguit del teu cognom al teu espai de la 

xarxa. 

 

Molta sort 
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