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PresentacióPresentació

Des de l’equip de govern de la  Universitat  d’Alacant valorem la  docència en valencià com un 
component molt positiu en la formació universitària dels futurs professionals que han estudiat en 
aquesta Universitat. És una obligació de la Universitat formar bons professionals que en un futur 
coneguen bé la realitat que els envolta i hi presten amb normalitat els seus serveis. Per això, el 
domini del valencià propi de la seua especialitat tècnica o científica és fonamental per a entendre i 
per a gestionar el procés de desenvolupament de la societat valenciana i també per a integrar-s’hi 
amb total normalitat.

 

Aquest material  docent que ara presentem és un resultat  més d’aquesta filosofia,  que impregna 
l’actual equip de govern, de preparar bons professionals que puguen fer un servei en la societat que 
ha creat i que manté la Universitat d’Alacant. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de 
la Universitat  puguen exercir  competentment la seua professió en valencià,  hem d’estimular un 
procés previ d’una certa complexitat que, per les seues característiques, ha de ser lent de necessitat: 
preparar bons professors que puguen impartir la docència en valencià i disposar de materials de 
suport adequats.

 

Per a ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries d’ajudes per a elaborar 
materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha darrere d’això és començar a publicar, a poc a 
poc, els materials que tinguen la qualitat suficient. Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià 
com  a  llengua  de  creació  i  de  comunicació  científica  són  possibles  gràcies  a  l’ajuda  de  la 
Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació), a través del conveni per a la promoció de l’ús del 
valencià.

 

 

Ignasi Jiménez Raneda

Rector
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PròlegPròleg

En el món actual, tant en l'àmbit professional com en el particular, la utilització d'eines que ens 
permeten el tractament informàtic de textos s'ha fet cada vegada més indispensable. Nombrosos 
programes  ofimàtics  incorporen,  entre  les  seues  aplicacions,  un  processador  de  textos  per  a  la 
creació i modificació de documents tant senzills com complexos. 

El programari ofimàtic més popular és, sens dubte, el paquet de programes de  Microsoft  Office, 
una aplicació que, no obstant això, té llicència d'ús restringida, és a dir, per a poder disposar del 
programa en el nostre ordinador hem de pagar necessàriament la llicència corresponent, si volem 
complir, lògicament, la legalitat.

No obstant això, l'aplicació OpenOffice.org és de lliure distribució, és a dir, podem perfectament 
adquirir-lo  de  manera  gratuïta  i  instal·lar-lo  en  el  nostre  ordinador  sense  cap  problema  legal. 
L'aplicació ofimàtica  OpenOffice.org està  adquirint  una gran importància  dins  del  món de les 
aplicacions ofimàtiques, fins al punt que ha aconseguit situar-se pràcticament al mateix nivell que 
les més populars. A més, s'està dedicant un gran esforç a oferir noves actualitzacions de totes les 
aplicacions ofimàtiques que inclou OpenOffice.org.

Entre els avantatges d'OpenOffice.org podem trobar:

1. La  descàrrega  lliure  i  gratuïta  de  l'aplicació  des  del  web  oficial  del  programa 
(www.openoffice.org).

2. Com que és un programa lliure, no es quedarà obsolet, ja que en qualsevol moment tenim 
disponibles les actualitzacions i noves versions d'aquest de manera gratuïta.

3. Per a usuaris d'altres aplicacions ofimàtiques presenta un entorn de treball molt semblant.

4. Està disponible en diferents sistemes operatius: Windows, Linux i Mac.

5. Hi ha la possibilitat de treballar amb documents realitzats amb altres aplicacions.

6. El programa està disponible en molts idiomes. 

Aquest llibre està dissenyat per a totes aquelles persones que vulguen conèixer el processador de 
textos  OO-Writer,  inclòs en  OpenOffice.Org, cada vegada més estès entre els usuaris, siga en 
ordinadors particulars, empreses o institucions. El destinatari és, per tant, qualsevol persona que 
desitge acostar-se al processador de textos gratuït més utilitzat en l'actualitat.

IX



 



Manual  d 'OO-WriterManual  d 'OO-Writer

ÍndexÍndex

Tema 1. Treballar amb OO-Writer.......................................................................1
● L'aspecte d'OO-Writer.............................................................................1
● Els menús................................................................................................2
• Obrir, desar i tancar............................................................................3
• La millor selecció...............................................................................5
• Retallar, copiar i enganxar..................................................................5
• Menú contextual................................................................................6

● L'entorn d'OO-Writer...............................................................................7
• Regles...............................................................................................7
• Barres de desplaçament......................................................................7
• Barra d'estat.......................................................................................7

● Barres d'eines...........................................................................................9
• Com vols veure les barres?...............................................................10
• Barra estàndard................................................................................10
• Cercar i reemplaçar..........................................................................11

● Què més veure?.....................................................................................12
● Paraules i paràgrafs................................................................................12
• El text per parts................................................................................13
• Paraules i signes de puntuació..........................................................13
• El concepte de paràgraf....................................................................14
• El guionet........................................................................................14

● Correcció ortogràfica..............................................................................14
• Configuració d'idiomes.....................................................................15
• Revisió automàtica...........................................................................17
• Revisió ortogràfica...........................................................................18
• Correcció automàtica.......................................................................18
• Sinònims.........................................................................................20
• Partició de mots...............................................................................20

● Exercicis ...............................................................................................21

Tema 2. Format caràcter....................................................................................25
● Donar forma al caràcter..........................................................................25
● Tipus de lletra........................................................................................26
• Els tipus de lletra d'OO-Writer..........................................................26
• Tipus de lletra de partida..................................................................28
• Triar un tipus de lletra amb estil........................................................28
• Caràcters especials...........................................................................29

● Efectes de lletra......................................................................................30
• Subratllat.........................................................................................31
• Ratllat..............................................................................................31
• Colors..............................................................................................31
• Efectes.............................................................................................31
• Conversions entre majúscules i minúscules.......................................32
• Relleu..............................................................................................32



Í n d e x

• Tornar a la normalitat.......................................................................32
● Posició...................................................................................................32
• Superíndex i subíndex......................................................................33
• Gir i redimensionament....................................................................34
• Espaiat.............................................................................................34

● Color de fons.........................................................................................35
● Ajuda.....................................................................................................35
• La finestra d'ajuda............................................................................35
• Ajuda contextual..............................................................................38

● Exercicis................................................................................................40

Tema 3. Format paràgraf...................................................................................45
● Paràgraf.................................................................................................45
• Alineació o justificat........................................................................46

● Sagnats i espaiats...................................................................................47
• El sagnat..........................................................................................48
• Com separar correctament paràgrafs.................................................50
• Interlineat........................................................................................51
• Alineació vertical en una línia...........................................................53

● La fi d'una pàgina...................................................................................53
• El flux del text.................................................................................54
• Mantenir juntes òrfenes i vídues.......................................................55

● Tabuladors.............................................................................................55
• Configuració del regle horitzontal.....................................................56
• Marques de tabulació.......................................................................57

● Adorns per als paràgrafs.........................................................................60
• Vores...............................................................................................60
• Fons................................................................................................63
• Imatge de farciment.........................................................................65

● Exercicis................................................................................................67

Tema 4. Numeracions i taules............................................................................71
● Pics i numeració.....................................................................................71
• Numeració.......................................................................................72
• Pics..................................................................................................75
• Opcions...........................................................................................77
• Esquemes........................................................................................79

● Taules....................................................................................................84
• Crear una taula.................................................................................85
• Operacions bàsiques sobre taules......................................................86
• Fusionar i dividir cel·les...................................................................87
• Formats i propietats de les taules.......................................................88
• Moviments entre cel·les....................................................................90
• La barra de taula..............................................................................91
• Ordre i formulació............................................................................91

● Exercicis ...............................................................................................93

Tema 5. Pàgines i seccions................................................................................97
● Configurar pàgines.................................................................................97
• Format, orientació del paper i marges...............................................97
• Fons i vores de pàgina......................................................................98

● Capçalera i peus de pàgina.....................................................................99



P r o c e s s a m e n t  d e  t e x t o s  a m b  O O - W r i t e r

● Camps automàtics................................................................................101
• Data i hora.....................................................................................101
• Numeració de pàgina i comptar pàgines..........................................103
• Tema, títol i autor...........................................................................104

● Nota al peu...........................................................................................106
• Configurar les notes al peu.............................................................107

● Columnes............................................................................................108
● Seccions o àrees de text........................................................................109
• Propietats de les columnes..............................................................113

● Exercicis .............................................................................................117

Tema 6. Estils i plantilles.................................................................................121
● Estils i formatació................................................................................121
• Definició d'estils.............................................................................122
• Aplicar un estil...............................................................................122
• Redefinir un estil............................................................................123

● Altres formes de manipular estils..........................................................125
• L'estilista........................................................................................126
• Treballar amb la selecció................................................................128

● Plantilles..............................................................................................130
• Creació d'una plantilla....................................................................130
• Utilització d'una plantilla personalitzada.........................................130
• Administració de plantilles.............................................................131

● Exercicis..............................................................................................133

Tema 7. Imatges i altres objectes flotants..........................................................141
● Inserir imatges.....................................................................................141
• Imatges de Galeria.........................................................................142
• Imatges d'Internet...........................................................................143
• Imatges vinculades.........................................................................144

● Propietats de les imatges.......................................................................144
• El tipus..........................................................................................145
• Ajustament....................................................................................146
• Hiperenllaç....................................................................................148

● Objectes de la Galeria – Formes............................................................149
• Línies i fletxes................................................................................150
• Formes bàsiques i de símbols..........................................................151
• Fletxes de bloc...............................................................................151
• Diagrames de flux..........................................................................152
• Llegendes......................................................................................152
• Estrelles.........................................................................................152

● Galeria Fontwork.................................................................................152
● Diagrama.............................................................................................154
● Marc....................................................................................................155
● Incrustat...............................................................................................157
● Vinculació...........................................................................................158
● Exercicis..............................................................................................161



Í n d e x

Tema 8. Maneig avançat..................................................................................171
● Més inserir...........................................................................................171
• Nota...............................................................................................171
• Marca de text i Navegador..............................................................172
• Referències....................................................................................173

● Combinació de correspondència...........................................................174
• Què és una base de dades?..............................................................174
• Què és una carta model?.................................................................175
• La combinació...............................................................................175

● La caixa negra del procés: l'assistent de combinar correspondència........176
• Pas 1: Seleccioneu el document inicial............................................176
• Pas 2: Seleccioneu el tipus de document..........................................177
• Pas 3: Inseriu un bloc d'adreça........................................................178
• Pas 4: Creeu una salutació..............................................................185
• Pas 5: Ajusteu el format..................................................................187
• Pas 6: Editeu el document...............................................................188
• Pas 7: Personalitzeu el document....................................................188
• Pas 8: Deseu, imprimiu o envieu.....................................................189

● I ja està?...............................................................................................190
● Exercicis..............................................................................................192

Tema 9. Altres possibilitats..............................................................................205
● Modificant les imatges.........................................................................205
● Adaptant i desacoblant finestres............................................................207
● Generant text animat............................................................................207
● Generant pàgines web..........................................................................210
● Exportant un document en format PDF.................................................210



Trebal lar  ambTrebal lar  amb   

OO-WriterOO-Writer

n els últims anys, moltes institucions i governs han incentivat,  dins de les seues 
possibilitats i àmbits d'influència, l'ús de programari obert en favor de la seua pròpia 
independència  i  en  un  intent  d'evitar  el  monopoli  cada  vegada  més  refermat 

d'algunes companyies informàtiques en sectors com el de l'ofimàtica.
E
OO-Writer és l'alternativa en programari de codi obert més evolucionada en l'actualitat quant 
a processador de text. Es tracta d'un dels components d'OpenOffice.org, una suite ofimàtica 
que es pot trobar en Internet i baixar gratuïtament. En aquest document es fa referència a la 
versió 3.1, l'última en el moment de la redacció. La baixada i instal·lació d'OpenOffice.org és 
possible fer-la des de http://ca.openoffice.org.

En aquest  primer  tema prenem contacte  amb la  finestra  de treball  d'OO-Writer en què 
veurem com desar, editar, eixir per a després obrir i completar el nostre document de treball. 
Veurem algunes opcions bàsiques dels menús per a poder començar a treballar. Establirem 
algunes regles molt recomanables i que seguirem al llarg de la resta de temes i, després 
d'instal·lar i configurar correctament els diccionaris necessaris, conclourem amb la correcció 
ortogràfica.

L'aspecte d'L'aspecte d'OOOO--WriterWriter

Si fem doble clic sobre la icona identificativa d'un document associat a OO-Writer, s'obri el 
document amb l'aplicació OO-Writer. És una forma d'invocar aquest processador de textos.
Una vegada que accedim a OO-Writer, com en qualsevol aplicació, a través del botó Inici i 
Programes o per mitjà de la corresponent icona sobre l'escriptori, la finestra que apareix tindrà 
pràcticament el mateix aspecte que aquesta:

Resulta molt semblant a la que ens podríem trobar en altres processadors de text, encara 
que en aquest destaca que es puguen activar els Límits de text en el menú Visualitza, 
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(línies  grises  que  indiquen  els  límits  dels  marges,  que  només  informen  i  no 
s'imprimeixen).

L'etiqueta de la finestra mostra el nom del document (Sense nom1 en aquest cas), seguit d'un 
guió i l'aplicació  (OpenOffice.org Writer), i en l'extrem dret té els botons habituals per a 
minimitzar, maximitzar o restaurar i tancar.

La  icona  identificativa  de  l'esquerra  de  l'etiqueta  proporciona  el  menú estàndard  per  a 
finestres.

Els menúsEls menús

Davall de l'etiqueta de la finestra es troba la barra de menús. Farem un breu passeig per 
alguns menús d'aquesta barra, comentant algunes de les seues funcionalitats, i deixarem, per 
a entrar amb més detall, altres funcionalitats que anirem coneixent a poc a poc en posteriors 
temes.

Una alternativa al  ratolí  per a accedir  als menús és combinar la tecla  Alt i  la lletra 
subratllada en el títol del menú (per exemple,  Alt+F condueix al menú Fitxer), ja que 
només polsant  Alt s'accedeix a la barra de menús. Per a accedir després a les opcions 
del menú o canviar a un altre bastaria de moure's amb les tecles de cursor  (←, ↑, ↓, →) 
o polsar la lletra subratllada de cada opció (per exemple, S ens permet Desar); després cal 
acceptar amb la tecla Intro. 

Les combinacions de tecles que apareixen a la dreta d'algunes opcions dels  menús són 
dreceres, és a dir, combinacions que des del teclat permeten invocar l'opció associada sense 
desplegar el menú: (per exemple, Ctrl+P crida el diàleg per a imprimir un document). 

La tecla majúscules és una tecla de combinació. S'identifica pel símbol   i/o la llegenda 
Maj o Majús i està duplicada en el teclat a dreta i esquerra per a facilitar-ne la combinació 
amb tecles associades tant a la mà dreta com a la mà esquerra. El mateix els passa amb les 
altres tecles de combinació: Ctrl i Alt. La tecla de majúscules no s'ha de confondre amb la 
tecla de bloqueig de majúscules (Bloq Majús), que és una tecla de tipus interruptor que 
activa o desactiva el funcionament del teclat per a majúscules o minúscules, de manera 
semblant a com ho fa una altra tecla interruptor, la del bloqueig de teclat numèric (Bloq 
Num). 

La tecla suprimir (Supr) es troba duplicada en els teclats. Apareix en les tecles de cursor 
(entre la zona alfanumèrica i el teclat numèric) i també en el teclat numèric, en la mateixa 
posició del punt decimal. En aquesta segona posició només té efecte si el bloqueig numèric 
està desactivat. La tecla d'esborrar (,  i/o retrocés) està en la part superior dreta de la 
zona alfanumèrica. 

Les icones que apareixen a l'esquerra d'algunes opcions dels menús són indicatives que 
aquesta mateixa funció existeix en algun botó amb aquesta mateixa icona en algun lloc 
d'OO-Writer. Altres simbolismes que podem apreciar en els menús són els ... a continuació 
d'una opció. Indiquen que l'opció obri un diàleg, una finestra on sol·licitar informació que es 
necessita per a portar a terme l'acció associada. Les opcions que impliquen un submenú 
apareixen indicades per un } a la dreta. 
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El punter del ratolí  té habitualment l'aspecte d'una fletxa, però quan està sobre l'àrea de la 
pàgina es converteix en  , una espècie de X estilitzada semblant al cursor de text  | (una 
barra vertical que parpelleja).

La tecla d'inserció (Ins o Insert) es troba, com la de suprimir, duplicada en les tecles de 
cursor i teclat numèric. Es comporta, en algunes aplicacions (processadors i editors de text), 
com una tecla interruptor de dos modes, com passa amb les tecles de bloqueig majúscules o 
numèric; però, a diferència d'aquestes dues últimes, la tecla d'inserció no té llum que ho 
indique en el teclat, i és la barra d'estat l'únic indicador del mode en què es troba.

La tecla  Esc ens permet eixir de situacions en què no volem acabar una acció que hem 
començat. Per exemple, ens trau dels diàlegs, cancel·lant-los, o ens torna al text quan tenim 
algun objecte seleccionat. 

Obrir, desar i tancarObrir, desar i tancar
L'habitual menú Fitxer, com en altres aplicacions, ens proporciona els comandaments Obre, 
Desa, Anomena i desa i Tanca.

Quan el document actiu és nou i encara té el nom provisional que se li proporciona al crear-
lo (Sense nom1, Sense nom2, etc.), l'opció Desa està desactivada i només es pot seleccionar 
Anomena i desa, que crida un diàleg que permet ubicar, anomenar i establir el format d'un 
document.

Si el document ja està definitivament anomenat, perquè es tracta d'un document ja existent (el 
diàleg Obre et permet localitzar i carregar qualsevol document ja existent) o perquè es tracta 
d'un de nou al qual ja s'ha aplicat el comandament Anomena i desa, llavors el comandament 
Desa guarda directament el document actual en la seua ubicació corresponent sense preguntar 
per res més. El comandament Anomena i desa  amb un document que ja existeix (que té 
ubicació i nom), ens permet crear un nou document amb les modificacions actuals i mantenir 
l'original en l'estat de l'última vegada que es va desar.

L'opció Tanca es refereix al document actiu, i només si ja no queda cap document resulta 
equivalent  a  l'opció  Surt, també  en  el  menú  Fitxer, que  és  la  que  directament  tanca 
l'aplicació amb tots els documents. En aquest cas, no s'abandona del tot OpenOffice.org, ja 
que s'entra a la pàgina de benvinguda:
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Si en tancar un document queden modificacions pendents de desar, una finestra d'advertència 
ens  preguntarà  si  volem desar  o  rebutjar  els  canvis  o  cancel·lar  l'operació  de tancar  el 
document. De la mateixa manera, si volem desar un document com un altre que ja existeix, 
una altra finestra d'advertència ens preguntarà si volem sobreescriure l'existent o no.

Es poden tenir oberts més d'un document, i  OO-Writer proporcionarà una finestra per a 
cadascun. Les finestres són gestionables a través de l'entorn de finestres del sistema operatiu 
o directament amb el menú Finestra, que, a més, permet duplicar l'obertura d'una finestra 
amb l'opció Nova finestra. Amb aquesta opció, i només canviant de finestra, podem editar 
el mateix fitxer per duplicat al mateix temps, mostrant cadascuna de les pàgines en una de 
les finestres.
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La millor seleccióLa millor selecció
Abans d'entrar a veure algunes opcions del menú Edita, indiquen maneres de seleccionar el 
text diferents de l'habitual d'arrossegar el punter del ratolí  per damunt del text.  És molt 
interessant aprendre a seleccionar ràpidament el text amb què pretenem operar, abans de 
veure quines accions d'edició hi podem aplicar.

Si fem doble clic sobre el text seleccionem la paraula sobre la qual es troba el punter de 
ratolí. Si hi fem triple clic se selecciona la frase sobre la qual es troba el punter (les frases se 
separen per punt i seguit). Fent quatre clics se selecciona tot un paràgraf. Cal tenir en compte 
que  el  concepte  de  paràgraf  en  un  editor  de  text  pot  no  coincidir  exactament  amb el 
gramatical; per exemple, el títol d'un apartat o un capítol és un paràgraf que potser no arriba 
a tenir ni una sola línia completa.

Per a seleccionar tot  el  text d'un document hem de fer  Ctrl+A com se'ns indica en la 
corresponent opció del menú Edita.

Les  línies  completes  les  podem seleccionar  arrossegant  el  punter  del  ratolí  pel  marge 
esquerre o dret de la pàgina. També arrossegant, però sobre la zona on hi ha text, és la forma 
més habitual de seleccionar text consecutiu. Una altra manera de seleccionar text consecutiu 
és posant el cursor de text al principi d'aquella part que es vol seleccionar i fent clic amb el 
punter en el final de la selecció mentre es manté polsada la tecla de majúscules. A l'operació 
de fer clic amb la tecla de majúscules polsada se l'anomena combinar clic amb majúscules, 
de la mateixa manera que parlem de combinacions d'altres tecles del teclat (Majús+Clic).

Qualsevol moviment del cursor fet amb el teclat  (vegeu Exercici  1-1), o amb el  ratolí, 
combinat amb la tecla majúscules permetrà seleccionar el  text comprès entre la posició 
d'origen i destinació del moviment. Si ja es partia d'una selecció prèvia, en combinar amb 
majúscules, la selecció resultant serà la compresa entre la que es considere primera posició 
del text ja seleccionat i la nova posició final.

Retallar, copiar i enganxarRetallar, copiar i enganxar
Amb el text prèviament seleccionat podem usar algunes de les opcions del menú Edita, com 
ara Retalla i Copia. La primera d'aquestes operacions, Retalla, elimina el text seleccionat i 
en deixa una còpia en el portapapers (magatzem virtual on desar qualsevol text, gràfic, etc.). 
La segona, Copia, porta una còpia al portapapers sense eliminar la selecció.

Quan tenim algun contingut en el portapapers se'ns habilita la possibilitat d'enganxar, que 
ens permet afegir, en la posició del cursor, el contingut del portapapers.

Si en enganxar tenim una selecció, aquesta és substituïda pel contingut enganxat. Aquestes 
tres operacions, Retallar, Copiar i Enganxar, són molt freqüents i pot resultar interessant 
saber-ne les combinacions de tecles (Ctrl+X, Ctrl+C i Ctrl+V), que s'indiquen en el menú 
Edita. Hi ha altres combinacions de tecles equivalents, no indicades en el menú, i que poden 
resultar  més  mnemotècniques:  Majús+Supr per  a  Retallar,  Majús+Insert per  a 
Enganxar, i Ctrl+Insert per a Copiar.

Una altra operació possible amb un text seleccionat és la de suprimir-lo. Aquesta operació no 
està en el menú Edita, es fa directament amb la tecla de suprimir o la d'esborrar. Quan no hi 
ha text seleccionat, la tecla suprimir esborra el caràcter a la dreta del cursor, mentre que la 
d'esborrar elimina el caràcter de l'esquerra.

Si quan ens posem a escriure, en compte de cursor tenim text seleccionat, el text seleccionat 
s'elimina  abans  d'aparèixer  el  primer  caràcter  teclejat,  de  manera  que  l'efecte  és  el  de 
substituir el que s'ha seleccionat pel que es tecleja.

5



T r e b a l l a r  e n  O O - W r i t e r

L'operació de Retallar i Enganxar és equivalent a moure un text d'un lloc a un altre. Això 
és possible també fer-ho arrossegant amb el ratolí un text seleccionat. Encara que resulte 
equivalent, no és el mateix, perquè el text arrossegat es mou d'un lloc a un altre sense ser 
copiat al portapapers. Quan alguna cosa es copia o retalla al portapapers es manté allí per a 
poder ser enganxat totes les vegades que vulguem fins que torne a entrar una nova còpia o 
retall al portapapers. Quan s'arrossega un text el portapapers manté el contingut, i si després 
es fa l'operació Enganxar, s'obté una còpia d'aquest contingut emmagatzemat i no del text 
que s'ha mogut.

Hi ha també l'equivalent a  Copiar i  Enganxar amb el ratolí:  si en soltar el text,  quan 
l'estem arrossegant,  ho  combinem amb  la  tecla  de  control  (Ctrl+Soltar  Clic),  l'efecte 
aconseguit és el d'inserir una còpia del que hem seleccionat allí on hem arrossegat el text. Un 
símbol  + acompanya el punter del ratolí quan combinem amb la tecla de control per a 
indicar que el que s'inserirà en aquell punt no és el text seleccionat, sinó una còpia de 
l'original.

L'operació  Enganxar té  una  variant  en  el  mateix  menú  Edita que  és  Enganxament 
especial i  que  permet  interpretar  de  distintes  formes  el  contingut  del  portapapers.  Per 
exemple, si el contingut del portapapers s'interpreta com a text no formatejat, del text s'apega 
només el contingut, sense l'aspecte original (negreta, subratllat, etc.).

El menú Edita permet també les operacions de Desfés, molt útil quan ens equivoquem, i 
Restaura, que permet refer l'última acció que s'ha desfet. Per a Desfés i Restaura es manté 
una  pila  d'operacions  (a  manera  de  llista  ordenada)  i  no  solament  una  única  i  última 
operació. A la llista es pot accedir desplegant els botons associats a aquestes accions en la 
barra d'eines Estàndard, que veurem més avant.

Menú contextualMenú contextual
El  menú contextual és aquell que ofereix opcions distintes segons el context en què se 
sol·licite, per això el nom. Resulta molt còmode perquè proporciona una clara i completa 
idea de què és possible fer en aquell lloc on ha sigut sol·licitat. La forma de sol·licitar-lo és 
per mitjà del botó dret del ratolí (Clic dret). El context a què es referirà ve donat pel lloc on 
es trobe el punter del ratolí. 

Un exemple de com aquest menú s'adapta al context es pot veure sol·licitant-lo quan no es té 
text seleccionat i després amb text seleccionat. En el primer cas, sense text seleccionat, el 
menú no tindrà les opcions de  Retalla i  Copia, que sí que apareixen quan el menú se 
sol·licita sobre text seleccionat.
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L' entorn d'OOL' entorn d'OO--WriterWriter

Abans de continuar amb altres opcions de menú descriurem alguns components de l'entorn i 
com usar alguns dels controls que ens proporcionen.

ReglesRegles
Apareixen dos regles, horitzontal i vertical, com els que podem veure ací envoltant 
aquest text.  Aquests regles indiquen de quin espai disposem per a escriure entre 
marges en la pàgina. En la imatge que envolta aquest text, l'espai de què disposaríem 
entre marge esquerre i dret (segons el regle horitzontal) és de 17 cm, que es mostren 
en blanc, mentre que de marge s'aprecien 2 cm per cada costat. Altres 2 cm de marge 
superior es poden també apreciar en el regle vertical.

En pròxims temes es comprovarà la utilitat d'aquests regles, que més enllà d'orientar 
sobre la zona de la pàgina on es troba el text, permeten manejar tabuladors, sagnats i 
marges.

Barres de desplaçamentBarres de desplaçament
Aquestes dues barres, també vertical i horitzontal, serveixen per a moure's dins del 
document. Disposen dels controls clàssics que permeten desplaçar-se en horitzontal 
(si la pàgina sobrepassa l'amplada de la finestra) o en vertical.

La barra vertical disposa en la part inferior de tres botons per a moviments concrets. 
Els de doble fletxa cap amunt   o cap avall   són en principi per a moure's 
pàgina a pàgina, però el seu comportament pot modificar-se per mitjà del control de 
navegació (botonera-menú que apareix en polsar el botó amb una bola  que queda 
entre els altres dos).

Barra d'estatBarra d'estat

Es tracta  d'una barra  que apareix en la  part  inferior  de la  finestra.  Està  dividida  en 
camps i el primer per l'esquerra ens indica el número de pàgina i el total de pàgines que 
té el document.

Fent doble clic sobre aquest primer camp s'obté la finestra de  Navegador (accessible 
també amb la tecla de funció F5), que permet accedir a qualsevol objecte que forme part 
del document. Des de la finestra de navegador es pot accedir amb el segon botó de dalt 
a  l'esquerra  ( )  al  mateix  control  de  navegació  que  proporciona  el  botó  amb bola 
(enmig dels tres botons inferiors) de la barra de desplaçament vertical.  Aquesta utilitat 
és també accessible des del menú Edita.
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El segon camp indica l'estil de la pàgina actual i fent-hi doble clic se'ns obri el diàleg 
Pàgina, que també és accessible des del menú Format.

Un tercer camp, per ordre de posició, mostra l'idioma

El següent  camp informa del  mode d'escriptura,  inserció  [INSRT]  o sobreescriptura 
[OVER],  i  es  pot  commutar  de l'un a  l'altre  tant  amb un clic  sobre aquest  camp o 
polsant la tecla d'inserció (Ins o Insert). El mode de sobreescriptura pot causar confusió 
en un usuari  que canvie  involuntàriament  a  aquest  mode,  sobretot  si  s'estan  afegint 
caràcters especials, espais, punts i a part, etc. Si en teclejar es detecta un comportament 
estrany s'hauria de comprovar que no s'ha polsat la tecla d'inserció sense voler.

Mentre que, quan escrivim en el mode d'inserció, el text a la dreta del cursor es desplaça 
inserint allò que es tecleja,  en el mode sobreescriptura cada nou caràcter que es tecleja 
substitueix el que hi ha a la dreta del cursor. Per a advertir del mode sobreescriptura i resultar 
més coincident amb el comportament general, OO-Writer fa una selecció de text automàtica 
d'aquell caràcter que serà substituït. Cal tenir en compte que també pot crear confusió quan 
en el mode sobreescriptura s'intenta substituir text seleccionat per nou text escrit, perquè, a 
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més d'eliminar  allò  que s'ha seleccionat,  desapareixerà  un caràcter  per  cada un que es 
teclege.

A continuació del mode d'escriptura, un altre camp més en la barra d'estat informa del mode 
de selecció. Del mode estàndard [STD], amb un clic sobre aquest camp passem al mode 
estés [EXT], en què l'efecte en seleccionar text és el mateix que si estiguérem combinant 
amb majúscules,  però sense necessitat  de polsar aquesta  tecla:  en aquest mode estés la 
selecció queda determinada per una posició inicial del cursor, prèvia a canviar el mode, i la 
posició final del cursor.

Amb un altre clic passem al mode agregar [AGR], que permet fer seleccions múltiples, 
acumulant al que havíem seleccionat la nova selecció, de manera que podem obtenir 
així seleccions no consecutives. Per a tornar al mode estàndard [STD] s'haurà de fer clic 
una vegada més sobre aquest camp.

Des del mode estàndard [STD] és possible fer seleccions múltiples combinant amb la 
tecla control (Ctrl+Seleccionar). Mentre tinguem la tecla de control polsada,  el que 
seleccionem s'afig al que ja està seleccionat, que no deixa d'estar-ho. L'avantatge d'una 
selecció múltiple és poder treballar amb text que no siga consecutiu. El problema que 
ens podem trobar és que alguna operació no es puga aplicar a una selecció múltiple.

El camp següent de la barra d'estat  només ens indica amb un asterisc  [*] si el  text  té 
modificacions pendents de salvar.

Els altres dues camps son polivalents i depèn del context. El seu contingut i accés ràpid 
per doble clic varia depenent d'on estiga el cursor o què tinguem seleccionat.

Els últims camps de la dreta mostren l'escala amb què es veu la pàgina, i el diàleg que 
mostra amb doble clic és també accessible des de l'opció Escala del menú Visualitza.

Barres d'einesBarres d'eines

Les dues barres que apareixen davall de la barra de menús són barres d'eines. Es tracta de la 
barra Estàndard (dalt) i la de Formatació (baix).

N'hi ha moltes més, algunes es visualitzen automàticament, o substitueixen d'altres que no 
són necessàries, quan tractem certs objectes. 

El botó que apareix al final de cada barra d'eines (dreta o baix) o en l'etiqueta d'una botonera 
flotant (al costat del botó de tancar) serveix per a configurar-la (a més d'accedir als botons no 
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visibles quan la barra no es visualitza completament). Poden mostrar més o menys botons, 
adaptar-la si està flotant, tancar-la, bloquejar-la o personalitzar-la. 

Deixant  parat  un instant  el  punter  del  ratolí  damunt  d'un botó d'una barra  d'eines,  una 
etiqueta groga apareix junt amb el punter i ens proporciona el nom de l'acció associada. Es 
pot configurar perquè aquesta descripció acompanye o substituïsca la icona en el diàleg 
Barres d'eines que apareix en l'opció  Personalitza la barra d'eines del  botó final  de 
qualsevol barra.

Com vols veure les barres?Com vols veure les barres?
Hi ha una forma amb què voluntàriament podem visualitzar les barres d'eines: activant-les o 
desactivant-les des del menú Visualitza amb l'opció Barra d'eines.

Com a exemple es pot activar la barra de Dibuix. Aquesta apareix per defecte baix, pegada 
a la barra d'estat, encara que el lloc on apareix qualsevol barra d'eines és arbitrari.

Per a moure de lloc una barra d'eines cal arrossegar-la de la barra vertical que en determina el 
començament per l'esquerra ( ). Es poden fixar dalt, baix, a dreta o a esquerra de la finestra, 
simplement d'aproximar-la a aquest costat. Quan les barres d'eines apareixen així, pegades a 
les vores de la finestra d'OO-Writer, es diu que estan adaptades.

De la mateixa manera que es por canviar del costat a què al qual està adaptada una barra 
d'eines, es pot pujar o baixar, si està en vertical, o desplaçar a dreta o esquerra si està en 
horitzontal.  També és possible reordenar-les si comparteixen el mateix costat amb altres 
barres. En aquest cas, a més de posar-la dalt o baix (a la dreta o esquerra), també es poden 
ajuntar (dues o més) en una mateixa línia de botons.

Quan una barra d'eines no pot mostrar tots els botons que té, l'últim botó de la dreta ( ) 
apareix amb el símbol » com a indicatiu que aquest botó permet desplegar els botons que no 
caben en la barra. Això sol ocórrer quan comparteixen la mateixa línia dues o més barres. 

Si en arrossegar una barra, se solta en un lloc diferent de les vores de la finestra, la barra 
d'eines apareixerà en forma de botonera flotant: una xicoteta finestra amb els botons que 
sempre queda en primer pla (aleshores es diu que no està adaptada).

Per a moure-la, o tornar-la a una de les vores de la finestra, s'ha d'arrossegar la botonera de 
l'etiqueta que porta el nom que té la barra d'eines. Si en compte d'adaptar-la de nou a la 
finestra d'OO-Writer es lleva tancant la botonera amb la r de l'extrem dret de l'etiqueta, per 
a tornar-la a activar s'haurà de fer, com ja hem vist, en l'opció  Barres d'eines del menú 
Visualitza.

BarraBarra estàndard estàndard
Aquesta barra conté diversos botons relacionats amb funcionalitats que tractem en aquest 
primer tema.

Les barres d'eines tenen uns separadors que agrupen els botons que tenen una certa relació,  i 
són  xicotetes  barretes  grises  ( ),  en  vertical  o  horitzontal  depenent  de  si  la  barra  està 
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disposada en horitzontal o vertical respectivament. El primer grup de botons per l'esquerra 
està relacionat amb opcions que es troben en el menú Fitxer com Obre  i Desa (  i ). Es 
disposa també d'un botó per a obrir directament un nou document de text d'OO-Writer ( ), 
amb un desplegable al costat, equivalent a l'opció Nou del menú Fitxer i que ens permetrà 
obrir també altres tipus de documents OpenOffice.org.

El següent grup té un sol botó ( ) i permet, quan el document ja existeix, editar-lo (si està 
actiu) o només veure'l sense poder modificar-lo (si el botó no està activat).

En el següent grup apareixen dos botons interessants. El d'imprimir ( ) és una versió ràpida 
de l'opció Imprimeix del menú Fitxer, ja que aquest botó envia el document directament a la 
impressora predeterminada, o l'última usada, amb opcions per defecte i sense preguntar més, 
mentre que l'opció del menú obri un diàleg on configurar el treball a imprimir.

El  segon botó interessant  d'aquest  grup ( )  sí  que  coincideix  exactament  amb l'opció 
Previsualització de la pàgina del menú Fitxer. Ens mostra per pantalla l'aspecte que tindrà 
el document imprès. Com veurem més avant, no tot el que es veu en una pàgina mentre 
s'edita eixirà imprès; hi ha informació per a orientar-nos en l'edició que encara que forme part 
del document no eixirà impresa. L'opció Previsualització de la pàgina és una bona i ràpida 
forma de veure el document sense aquesta informació afegida per al maneig de la seua edició.

Un altre  grup interessant  de botons  en la  barra  Estàndard són els  relacionats  amb les 
operacions Retalla, Copia i Enganxa ( ,  i ) que hem vist en el menú Edita. El botó 
Enganxa va  acompanyat  d'un  desplegable  que  proporciona  les  opcions  Enganxament 
especial. L'últim botó d'aquest grup ( ) permet transmetre les propietats d'un text a un altre. 
És a dir,  converteix el punter del ratolí en un xicotet pot de pintura que “pinta” el que 
seleccionem amb l'aspecte que té el text on estava el cursor abans d'activar aquest botó. Per a 
desactivar el pot de pintura sense “pintar” res, es pot polsar la tecla de fuga (Esc) o fer clic de 
nou sobre el botó.

Altres botons de la barra  Estàndard estan associats a accions que ja hem vist:  Desfés i 
Restaura amb les seues llistes d'operacions (  i  ), el  Navegador ( ) o la possibiltat 
d'activar i desactivar la barra de Dibuix ( ).

Cercar i reemplaçarCercar i reemplaçar
Al costat del botó del  Navegador es troben els prismàtics. Aquest botó ( ) invoca, igual 
que  l'opció Cerca i reemplaça del menú Edita, un diàleg en què es pot cercar text o cercar-
lo i reemplaçar-lo.
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Aquest diàleg ens permet, dins del diàleg  Més opcions, cercar o substituir text amb uns 
atributs o format concret, expressions genèriques (regulars) o semblants a les especificades, 
amb un estil concret, etc.

Què més veure?Què més veure?

OO-Writer es pot usar per a fer pàgines web, i per això té un mode en el menú Visualitza de 
Format web. Però ací ens centrem exclusivament a elaborar pàgines que volem imprimir, de 
manera que usarem sempre el mode visual  Format d'impressió i no ens preocuparem de 
detalls relacionats amb la confecció de pàgines web, com el camp [HYP] de la barra d'estat. 

Hem comentat ja alguna opció del menú Visualitza, com les  Barres d'eines. Però hi ha 
més opcions, com són Regle o Barra d'estat, que serveixen per a activar i desactivar la 
visualització dels regles o la barra d'estat respectivament.

L'opció  Pantalla completa fa desaparèixer el sistema de finestres i mostra en la pantalla 
únicament  el  contingut  de  la  finestra  d'OO-Writer,  sense etiqueta,  vores,  menús,  barres 
d'eines, etc. Per a poder desbloquejar aquest mode podem usar la tecla de fuga (Esc), el 
corresponent  Ctrl+Majús+J indicat en el menú o el botó de l'única botonera flotant que 
apareix en aquest mode.

L'opció Límits del text permet activar o desactivar les línies grises que delimiten les zones 
d'escriptura. Aquestes línies, com hem comentat al principi, són informació per a l'edició que 
no es mostra en la  Previsualització  de la pàgina del menú  Fitxer ( ). Encara que es 
podem desactivar aquestes línies perquè l'edició resulte més realista respecte al que eixirà 
imprès,  no  és  interessant  tenir-les  desactivades.  Com en  el  cas  d'altres  característiques 
d'informació per a l'edició, i que veurem a continuació, no eixiran impreses i el millor és 
acostumar-se a  editar  així  i  només desactivar-lo  puntualment  en algun moment  mentre 
comprovem l'aspecte que pot tenir el document sense aquestes línies.

Paraules i paràgrafsParaules i paràgrafs

L'opció més interessant del menú Visualitza és la de Caràcters no imprimibles. Està 
també  disponible  en  un  botó  ( )  de  la  barra  d'eines.  El  símbol  ¶  que  té  el  botó 
l'anomenarem a partir d'ara fi de paràgraf.
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Aquesta opció permet activar (i desactivar) la vista de caràcters invisibles en la impressió, 
com ara l'espai en blanc separador de paraules, els tabuladors o la marca de fi de paràgraf en 
polsar la tecla Intro després d'un punt i a part.

Resulta un poc confús a priori veure el text, sobretot pels punts centrats (·) que en aquest 
mode  substitueixen  els  espais  en  blanc.  No  obstant  això,  resulta  molt  interessant,  per 
exemple per a poder determinar tots els espais que separen dues paraules. Observem que en 
la imatge només hi ha un punt entre cada paraula, però si sen'hagueren escrit més d'un seguit, 
en algun lloc s'hauria d'interpretar com que ací hi ha més d'un espai en blanc.

OO-Writer, en el mode de Visualitza caràcters no imprimibles, no mostra els separadors 
que queden després de l'última paraula d'una línia que s'ha tallat automàticament. És a dir, si 
s'afig més d'un espai en blanc entre l'última paraula d'una línia i la primera de la següent, 
visualment no s'apreciarà en cap mode.

Una  característica  fonamental  d'un  processador  de  text  és  que  ha  de  detectar  quan és 
necessari passar a la línia següent. Només cal polsar la tecla Intro quan es pretén acabar un 
paràgraf, i no en acabar una línia, si el text que ve a continuació és del mateix paràgraf.

Això és  importantíssim,  perquè  OO-Writer només  podrà  donar  format  adequadament  i 
automàticament  al  text  si delimitem correctament  els  paràgrafs i la resta  d'elements que 
componen el text.

El text per partsEl text per parts
La unitat més xicoteta del text és evidentment el caràcter. La majoria dels caràcters són 
imprimibles, però n'hi ha alguns que no, perquè la informació que aporten és per a estructurar 
el text i no per a ser identificats com una lletra, dígit, símbol, etc.

La següent unitat de tractament per a un processador de text com OO-Writer és la paraula, 
que s'agrupa en paràgrafs, i aquests, al seu torn, en estructures més complexes com pàgines, 
àrees, etc.

Ací ens centrarem en les paraules i paràgrafs, i cal tornar a advertir que el concepte de 
paraula o paràgraf per a un processador de textos no sempre coincideix amb la idea o 
concepte gramatical  que podem tenir-ne.  Hem d'entendre que tant  les paraules com els 
paràgrafs en aquest context no són més que tires o seqüències de caràcters que tenen un 
mateix tractament (les paraules un tractament i els paràgrafs un altre) per al processador de 
text.

Paraules i signes de puntuacióParaules i signes de puntuació
Per a OO-Writer, una paraula és un o més caràcters delimitats per algun dels separadors de 
paraules. De moment els separadors que veurem són l'espai en blanc, que es provoca amb la 
barra espaiadora del teclat, i la fi de paràgraf (¶), que s'aconsegueix amb la tecla Intro.
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Per a separar dues paraules entre si no s'ha d'usar més d'un separador; ni dos espais en blanc 
seguits ni blanc i fi de paràgraf (¶).

Els símbols de puntuació per si sols no són separadors, necessiten per a actuar com a tal un 
altre  separador immediatament  abans o després. De fet,  si  van entre  altres caràcters no 
separadors es consideren part de la paraula (per exemple, el punt en OpenOffice.org que 
forma part d'una única paraula).

Si el símbol de puntuació treballa en parella (parèntesis, claus, claudàtors, cometes, etc.), la 
parella que obri la puntuació ha de portar l'espai davant i la paraula següent ha d'anar apegada 
a continuació. Qualsevol altre símbol que tanque puntuació, que treballe per separat (punt, 
coma, dos punts, etc.) o que estiga compost per més d'un caràcter (punts suspensius, etc.), ha 
d'anar apegat a la paraula anterior i darrere ha de portar un separador.

El concepte de paràgrafEl concepte de paràgraf
Per a  OO-Writer,  un paràgraf  és  un o més caràcters  delimitats  per  algun separador  de 
paràgraf. De moment l'únic separador que hem vist és la fi de paràgraf (¶), que, com ja sabem 
s'insereix amb la tecla Intro.

Per a separar dos paràgrafs entre si, no s'ha d'usar més d'un separador, és a dir, no s'han d' 
inserir diversos fins de paràgraf (¶) seguits.

Quan el paràgraf té suficients caràcters per a distribuir-los en més d'una línia,  OO-Writer 
parteix el paràgraf en línies deixant per defecte paraules senceres en cada línia, llevat que es 
tinga  activada  la  separació  sil·làbica  automàtica.  Per  això  és  important  que  indiquem 
correctament a OO-Writer on acaben i comencen les paraules i els paràgrafs, fins i tot amb la 
separació sil·làbica automàtica activada.

Aquesta distribució de paraules d'un mateix paràgraf en línies l'efectua automàticament a 
mesura que escrivim; per això, fins que no es complete un paràgraf no ens hem de preocupar 
pel seu aspecte.

Els símbols de puntuació situats al principi o al final d'una paraula i antecedits o seguits d'un 
separador, com ja hem indicat, es consideren una altra paraula, però un tipus de paraula 
especial que no es pot separar de la paraula que acompanya en arribar el final de la línia. Per 
això és també important que els signes de puntuació vagen correctament apegats a una 
paraula i separats de l'altra, segons les regles que ja hem indicat.

El guionetEl guionet
El símbol guionet (-) és un cas especial. OO-Writer té diferents formes de tractar-lo depenent 
de quin significat vulguem donar-li. Per defecte actua com a separador per si sol, encara que 
no tinga davant o darrere un altre separador de paraula. Això és una excepció a les regles que 
hem indicat per als signes de puntuació.  Si posem un guionet entre dues paraules i per 
casualitat la línia acaba entre les dues paraules,  OO-Writer bota de línia deixant la primera 
paraula i el guionet al final d'aquesta, i la segona paraula al principi de la línia següent.

Si el que pretenem amb el guionet és formar una única unitat  indivisible amb les dues 
paraules com si fóra una sola de composta, com en el cas del nom  OO-Writer, haurem 
d'indicar-ho amb un  guionet sense ruptura, que s'insereix combinant la tecla de control i 
majúscula amb el guionet (Ctrl+Mayús+-). Per a distingir durant l'edició del text un guionet 
sense ruptura del normal, aquest apareix amb un fons gris clar (-) que no es veurà ni en la 
Previsualització ni en la impressió del text.
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Hi ha un equivalent al  guionet sense ruptura per a l'espai en blanc.  S'anomena espai 
protegit, que s'obté combinant la tecla de control amb la barra espaiadora (Ctrl+Espai), i 
evita que les paraules que separa queden en línies distintes. Es visualitza durant l'edició amb 
el fons en gris ( ) i resulta un espai normal en la Previsualització o imprès.

La separació sil·làbica automàtica és una propietat que es pot activar en un paràgraf (en la 
fitxa Flux del text del diàleg que s'obté amb l'opció Paràgraf del menú Format). Aquesta 
propietat permet que OO-Writer trenque les paraules en síl·labes al final de les línies, i les 
separe automàticament amb un guionet. Com veurem més avant  OO-Writer pot conèixer 
l'ortografia d'un idioma per mitjà de diccionaris, i en alguns d'aquests s'indica la separació 
sil·làbica de les paraules.

De totes maneres, per a aquelles paraules que no estiguen en el diccionari, o per a aquelles 
que vulguem que trenque d'una forma especial, encara que no estiga activada la separació 
sil·làbica  automàtica,  es  pot  introduir  entre  els  caràcters  de  la  paraula  un  separador 
condicionat,  és a dir, un guionet ocult que apareix i separa la paraula per aquell lloc quan es 
troba a final d'una línia. El separador condicionat s'insereix combinant la tecla de control 
amb el  guionet  (Ctrl+-).  Per  a  poder  apreciar  durant  l'edició  del  text  que  una  paraula 
incorpora un separador condicionat, aquest apareix com un guionet amb fons gris clar (-) 
sobreescrit en el seu lloc però sense ocupar espai. Un separador condicionat no s'aprecia ni 
en la Previsualització de la pàgina ni en la impressió del text, llevat que estiga dividint una 
paraula al final d'una línia.

Correcció ortogràficaCorrecció ortogràfica

OO-Writer  incorpora  un  corrector  ortogràfic.  Perquè  les  funcionalitats  associades  al 
corrector treballen adequadament, OO-Writer ha de saber en quin idioma està escrit el text i 
tenir correctament instal·lats els diccionaris necessaris per a aquest idioma.

L'idioma és una propietat del mateix text. Es pot establir a quin idioma pertany un text escrit 
en la fitxa Tipus de lletra del diàleg que proporciona l'opció Caràcter del menú Format.

Aquest sistema permet que coexistisquen textos en diferents idiomes en un mateix document 
i que el corrector ortogràfic treballe correctament, segons el cas, al llarg de tot el document.

Configuració d'idiomesConfiguració d'idiomes
No obstant això, no cal dir per a tots els textos en quin idioma estan. En l'apartat Llengües 
de la secció Configuració de la llengua del diàleg que ens proporciona l'opció Opcions del 
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menú Eines es pot establir l'idioma predeterminat de manera que tots els documents nous 
que generem assumiran que parteixen inicialment de text en aquest idioma.

Els diccionaris instal·lats es corresponen amb els idiomes que en les llistes desplegables 
apareixen amb una marca ( ). Si l'idioma seleccionat no té aquesta marca, el corrector no 
funcionarà en aquesta instal·lació perquè falten els diccionaris adequats.

És molt possible que una instal·lació no tinga els diccionaris dels idiomes amb què es pretén 
treballar  habitualment.  Les instal·lacions automàtiques d'OpenOffice.org (en anglès o en 
altres idiomes) que es poden aconseguir no solen portar més que dos o tres diccionaris que 
no necessàriament coincideixen amb l'idioma de la instal·lació.

Per a aconseguir instal·lar els diccionaris que falten, el millor és seguir les instruccions d'un 
assistent que OO-Writer porta per a aquest propòsit: amb l'opció Més diccionaris en línia 
en  el  submenú  Llengua del  menú  Eines.  Aquest  assistent  descarrega  del  lloc  web 
OpenOffice.org els diccionaris que se li indique i després els instal·la. L'adreça on es troben 
la majoria de les variants dels diccionaris és

http://ca.openoffice.org/programa/diccionari.html.

Diccionaris en qualsevol idioma es poden trobar en

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries.

Generalment un fitxer amb instruccions per a instal·lar sol acompanyar els diccionaris, però 
es pot consultar el procés d'instal·lació en:

http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html.

Després d'instal·lar nous diccionaris, perquè aquests siguen reconeguts, s'ha d'eixir i tornar a 
entrar de totes les aplicacions OpenOffice.org que estigueren obertes. Si en l'inici de sessió 
s'obri el llançament ràpid d'aplicacions OpenOffice.org, també serà necessari eixir i tornar a 
entrar de sessió.
Hi ha diverses funcions relacionades amb la correcció ortogràfica que es poden activar o 
desactivar en l'apartat  Ajudes a l'escriptura de la secció Configuració de la llengua del 
diàleg que ens proporciona l'opció Opcions del menú Eines:
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Revisió automàticaRevisió automàtica
Activar o desactivar de l'opció Revisa l'ortografia a mesura que es teclegi de les Opcions 
de l'apartat Ajudes a l'escriptura de la secció Configuració de la llengua del diàleg que 
ens proporciona l'opció Opcions del menú Eines és equivalent a activar o desactivar el botó 
de revisió automàtica ( ) de la barra d'eines Estàndard.

Quan  la  revisió  automàtica està  activa,  les  paraules  no  reconegudes  pel  diccionari  es 
remarquen amb un subratllat roig i ondulat com a senyal d'advertència. Aquestes marques no 
es veuen en la Previsualització de la pàgina ni tampoc són impreses. El menú contextual 
sobre una paraula remarcada per la revisió automàtica proporciona opcions del corrector 
ortogràfic  entre  les  quals  s'inclouen  suggeriments,  segons  el  cas,  i  potser  fins  i  tot  la 
possibilitat de canviar a quin idioma pertany. Per a sol·licitar el menú contextual de la revisió 
automàtica  la  paraula  marcada  no  ha  d'estar  prèviament  seleccionada;  se  selecciona 
automàticament en obrir-se el menú.

És convenient desactivar l'opció de Revisar en tots els idiomes si aquesta està activada per 
defecte en les Opcions d'Ajudes a l'escriptura. L'activació d'aquesta opció fa que en tots 
els textos es comprove l'ortografia amb tots els diccionaris, independentment de l'idioma en 
el qual es troba el text en les seues propietats. Això pot venir bé per a no haver d'estar 
indicant que s'ha canviat  d'idioma en un mateix document,  però resulta lent,  a més de 
perillós, perquè les paraules mal escrites en un idioma poden ser correctes en un altre i el 
corrector ortogràfic perd eficiència pel fet de no detectar aquests errors.

Una de les possibilitats  que dóna la correcció ortogràfica és la d'incloure la paraula 
desconeguda en el diccionari. No és convenient abusar d'aquesta opció, sobretot amb 
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argots, abreviatures, expressions de moda, onomatopeies, etc. Per a incloure-la cal estar 
segur que la paraula és correcta i que es vol tenir en el diccionari. En cas contrari és 
preferible mantenir-la remarcada en roig perquè cride l'atenció en aquest i  qualsevol 
altre context on podria no ser tan adequada.

Agregar o incloure una paraula des de la Revisió ortogràfica o el menú contextual es 
fa en un diccionari d'usuari. Es proporciona ja per defecte un anomenat standard.dic, 
que està  configurat  inicialment  per  a  tots  els  idiomes.  Si  es treballa  amb més d'un 
idioma és recomanable crear un nou diccionari per a cada idioma en l'apartat Ajudes a 
l'escriptura  de  la  secció  Configuració  de la  llengua del  diàleg  Opcions del  menú 
Eines, o en el botó Opcions del diàleg de Verificació ortogràfica.

Revisió ortogràficaRevisió ortogràfica
Una altra funció que proporciona el corrector ortogràfic és l'opció Verificació ortogràfica 
del menú  Eines, per a la qual es disposa directament d'un botó ( ) en la barra d'eines 
Estàndard (o també la tecla de funció F7).

Aquesta opció fa una revisió ortogràfica frase a frase. Si se sol·licita amb text seleccionat, la 
revisió es fa de les frases del text seleccionat; si no, la revisió es fa des de la frase en què es 
trobe el cursor fins al final del text, amb opció a continuar des del principi fins a completar 
tot el document.

Com que la  Revisió ortogràfica  es fa per frases, si es fa amb una selecció de text és 
convenient que aquesta comence amb un paràgraf sencer o es perdrà la correcció de la part 
de frase no seleccionada. Per la mateixa raó, el botó Canviar-les totes no té en compte 
substituir  noves incidències de la paraula incorrecta fins a acabar la correcció de la 
frase que està analitzant.
La verificació ortogràfica invoca un diàleg en què poder modificar (editant sobre el mateix 
diàleg) la paraula no reconeguda (en roig) o la frase del seu context. Amb altres botons 
podem: ignorar només per aquesta vegada, ignorar la resta de les vegades (suposa incloure la 
paraula en un diccionari temporal anomenat IgnoreAllList que perdurarà fins a eixir d'OO-
Writer), afegir la paraula desconeguda a un diccionari propi per a l'usuari, o canviar-la per un 
suggeriment que triem, només per una vegada o en la resta de casos d'aquesta correcció, i 
podem  indicar, prèviament a canviar-la, que aquesta paraula es corregisca automàticament 
la pròxima vegada que s'escriga.

Correcció automàticaCorrecció automàtica
Quan en el diàleg anterior triem l'autocorrecció per a una paraula abans de canviar-la, el que 
fem  és  incloure-la  en  una  llista  de  paraules  o  seqüència  de  símbols  a  substituir 
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automàticament a mesura que s'acaba d'escriure. Això és part de la correcció automàtica, una 
funció més del corrector ortogràfic que es configura des de l'opció Correcció automàtica del 
menú Eines.

A més d'una llista de paraules o combinacions de símbols substituïbles, l'autocorrecció inclou 
també  qüestions  com  l'ús  de  majúscules  al  principi  d'una  frase,  gestió  de  cometes 
tipogràfiques (obrir i tancar amb cometes distintes), iniciar paraules amb dues majúscules 
seguides,  etc.,  totes  configurables  des  de  les  fitxes  Excepcions,  Opcions i  Cometes 
personalitzades del diàleg anterior.

Una altra característica que l'autocorrecció pot tenir activada és la funció de Compleció de 
paraules que permet que OO-Writer anticipe la resta de la paraula que crega estar escrivint 
amb un remarcat que podem acceptar per defecte amb la tecla Intro.

Resulta complex per a principiants acostumar-se a la utilitat de Compleció de paraules, ja 
que cal aprendre a ignorar la proposta en uns casos i aprofitar-la polsant Intro en uns altres. 
Això necessita una certa preparació, per això és possible que alguns usuaris preferisquen 
desactivar aquesta funcionalitat en el diàleg Correcció automàtica.

19



T r e b a l l a r  e n  O O - W r i t e r

SinònimsSinònims
Hi ha tres  possibles  tipus  de  diccionaris  per  a  cada  idioma:  d'ortografia,  de  separació 
sil·làbica  i  de  sinònims.  No tots  els  idiomes  disposen  dels  tres  diccionaris.  Sense  els 
diccionaris de sinònims ni de separació sil·làbica les corresponents eines no poden treballar 
correctament. Amb la versió actual en català s'instal·la per defecte el diccionari ortogràfic, 
però el de sinònims i separació sil·làbica cal instal·lar-los.

En el submenú Llengua del menú Eines tenim una altra opció relacionada amb la correcció 
ortogràfica:  Sinònims.  Aquesta  funció  permet  reemplaçar  paraules  pels  seus sinònims  i 
necessita un diccionari de sinònims addicional del qual no disposen tots els idiomes.

Partició de motsPartició de mots
L'última opció relacionada amb la correcció ortogràfica és la  Partició de mots, opció del 
submenú Llengua del menú Eines. Treballa de manera semblant a la revisió ortogràfica: si se 
sol·licita amb text seleccionat, l'operació es realitza en aquelles línies seleccionades; en cas 
contari, afecta des del punt en què es trobe el cursor fins al final del text, amb opció de 
continuar des del principi fins a completar tot el document.

L'operació consisteix a comprovar quines paraules poden ser tallades amb guió al final de les 
línies i posar un separador condicionat en les que es vulguen dividir, de la mateixa manera 
que si s'haguera incorporat aquest separador condicionat a la paraula manualment quan es va 
escriure.

Aquesta funció i la de la  separació sil·làbica automàtica  també necessiten un diccionari 
addicional del qual no disposen tots els idiomes.
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ExercicisExercicis

Exercici 1-1Exercici 1-1

1. Llig atentament el primer paràgraf d'aquest exercici.
2. Escriu tot el text, fent-ho com s'indica en el primer paràgraf.
3. Segueix les instruccions del mateix text i prova tot el que diu.

D'ací al següent punt i a part, tot el text que veus està escrit sense polsar al final de cada línia la tecla 
Intro (Enter o Entrar). Està escrit tot seguit. Quan s'arriba al final d'una línia, la paraula que ja no càpia 
passa a la línia de baix automàticament sense fer res. Així, tot seguit, i sense polsar la tecla Intro (Enter o 
Entrar) fins a arribar al punt i a part, hi ha escrites vuitanta-set paraules, cinc línies, quatre frases i un 
sol paràgraf.

Prova a seleccionar una paraula fent-hi doble clic damunt. Prova a seleccionar dues línies arrossegant el 
punter del ratolí pel marge esquerre o dret. Prova a seleccionar de la mateixa manera només una línia. 
Prova a seleccionar una frase amb un triple clic. Prova a seleccionar tot un paràgraf amb quàdruple clic.

Les tecles de cursor (fletxes) a esquerra i dreta et permeten moure't al caràcter anterior o següent 
respectivament. L'anterior al primer caràcter d'una línia és l'últim de la línia anterior, i el següent a 
l'últim caràcter d'una línia és el primer de la següent. Atenció amb els espais en blanc al final d'una línia,  
no es veuen si per exemple n'hi ha més d'un, però els pots detectar movent-te amb el cursor. L'anterior 
caràcter al primer d'un paràgraf és l'últim caràcter del paràgraf, i el següent a l'últim d'un paràgraf és el 
primer del següent. Segons el que hem vist fins ara, recorda que l'últim caràcter d'una línia ha de ser un 
espai en blanc, excepte si, a més, és l'últim d'un paràgraf. En aquest cas és el símbol de fi de paràgraf. Ni 
els espais en blanc ni els símbols de fi de paràgraf els podràs veure si no actives el mode per a veure els 
caràcters no imprimibles.

Les tecles  de cursor  (fletxes)  amunt i avall  mouen el  cursor  d'una línia a l'anterior  i  a la següent 
respectivament.

Les tecles de cursor (fletxes) a esquerra i dreta, combinades amb la tecla de control, ens permeten moure 
el  cursor  al  principi  de  paraula  anterior  i  posterior  respectivament.  Els  símbols  de  puntuació  es 
consideren com a paraules per a aquest moviment de cursor.

Les tecles de cursor (fletxes) amunt i avall, combinades amb la tecla de control, ens permeten moure el 
paràgraf on es troba el cursor davant o darrere de paràgraf anterior o següent respectivament.

La tecla Inici mou el cursor al principi de la línia, o al principi del document si es combina amb la tecla de 
control. La tecla Fi mou el cursor al final de la línia, o al final del document si es combina amb la tecla de 
control.

Les tecles de retrocés i avanç de pàgina (RePàg i AvPàg) mouen el cursor diverses línies abans o després 
per a avançar o retrocedir aproximadament la quantitat de text que es veu en pantalla. Prova tots els 
moviments de cursor que s'han descrit ací amb el mateix text d'aquest document.

Qualsevol dels moviments descrits ací, combinats amb la tecla de majúscules (no la confongues amb la de 
bloqueig  de  majúscules),  permeten  seleccionar  text.  Prova  a  fer  seleccions  de  text  amb  aquestes 
combinacions. Per a abandonar una selecció sense fer res amb el text i tornar a tenir simplement el 
cursor pots polsar la tecla Esc. Quan acabes i el text tinga aquest mateix aspecte, desa'l com a Exer01-1, 
tanca el document, torna'l a obrir i desa'l com a Exer01-2. Llavors segueix les instruccions descrites en 
Exercici 1-2.
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Exercici 1-2Exercici 1-2

Aquest exercici és continuació de l'Exercici 1-1. Necessites haver seguit les instruccions de l'últim 
paràgraf de l'Exercici 1-1 per a tenir una còpia en un altre document anomenat Exer01-2 amb el qual 
començar aquest exercici.

1. Llig atentament el primer paràgraf de l'exercici i després escriu-lo.
2. Escriu la resta del text fent paràgraf a paràgraf el que s'indica en cadascun.

Per a escriure aquest primer paràgraf has d'anar a la primera posició del document. Pots fer-ho amb el 
punter de ratolí, però és més ràpid combinant la tecla de control amb la d'inici. Una vegada en la 
primera posició, posa't a escriure aquest paràgraf sense importar l'aspecte que pren en mesclar-se amb el 
que ja estava escrit. Quan arribes al punt i a part i polses la tecla Intro, el paràgraf prendrà l'aspecte que 
ha de tenir i quedarà davant del que ja tenies escrit.

Després d'escriure aquest segon paràgraf, posa el cursor a continuació dels dos paràgrafs següents i 
selecciona la resta del text fins al final combinant la tecla de majúscules amb la de control i la de fi. 
Després elimina el text seleccionat amb la tecla de suprimir. El text ha de tenir llavors quatre paràgrafs, 
dos de nous i dos d'heretats de l'exercici anterior.

D'ací al següent punt i a part, tot el text que veus està escrit sense polsar al final de cada línia la tecla 
Intro, tot seguit. Quan s'arriba al final d'una línia, la paraula que ja no càpia passa a la línia de baix 
automàticament sense fer res. Així, i sense polsar la tecla Intro fins a arribar al punt i a part, hi ha 
escrites vuitanta-set paraules, cinc línies, quatre frases i un sol paràgraf.

Quan acabes d'escriure aquest paràgraf, mou-lo combinant la tecla de cursor i la de fletxa de cursor cap 
amunt, intercalant-lo entre els dos paràgrafs anteriors. Després torna al final del text.

Prova a seleccionar una paraula fent-hi doble clic damunt. Prova a seleccionar dues línies arrossegant el 
punter del ratolí pel marge esquerre o dret. Prova a seleccionar de la mateixa manera només una línia. 
Prova a seleccionar una frase amb un triple clic. Prova a seleccionar tot un paràgraf amb quàdruple clic.

Selecciona el paràgraf anterior amb quàdruple clic i copia'l, combinant la tecla de control i arrossegant 
amb el ratolí, en el paràgraf següent que has de crear primer teclejant Intro /Enter o Entrar).

Selecciona una paraula fent-hi doble clic damunt. De la mateixa manera, selecciona només una línia. 
Selecciona una frase amb un triple clic. Prova a seleccionar tot un paràgraf amb quàdruple clic.

Selecciona del paràgraf anterior la segona frase, fent-hi triple clic damunt, i després mou-la, arrossegant 
amb el ratolí, al paràgraf següent que has de crear primer teclejant Intro (Enter o Entrar).

Prova a seleccionar dues línies arrossegant el punter del ratolí pel marge esquerre o dret. Selecciona 
arrossegant el ratolí pel marge esquerre les dues línies anteriors i copia-les en el paràgraf següent:

Prova a seleccionar dues línies arrossegant el punter del ratolí pel marge esquerre o dret. Combinant 
amb la tecla de control i doble clic, fes una selecció múltiple de les paraules parelles del paràgraf anterior 
i copia-les a continuació (sense crear un nou paràgraf): dueslíniesarrossegantelpunterdelratolípelmarge 
esquerreodret.

L'autocorrecció posa automàticament el símbol de registrat en detectar una R entre parèntesis. Deixa 
que l'autocorrecció complete la paraula i pose el símbol en OpenOffice.org ®.

Ara ja pots desar el document i tancar-lo: l'exercici està acabat.
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Exercici 1-3Exercici 1-3

1. Procura escriure literalment el que s'indica en l'exercici, incloent-hi les faltes d'ortografia.
2. El corrector ortogràfic autocorregirà algunes paraules i les majúscules en amb i  QUan, a 

mesura que acabes d'escriure aquestes paraules. Per a aconseguir el text literalment, has de 
Desfer l'autocorrecció que realitze OO-Writer immediatament que aquesta es produïsca, 
teclejant  la  combinació  de la  tecla  d'alternativa  (Alt)  amb la  d'esborrament  (,   o 
Retrocés), o qualsevol altra (Ctrl+Z) o botó ( ) que equivalga a l'opció Desfés del menú 
Edita.

ES pot utilitzar la tecla F10 per a fer que OO-Writer commute d'on està el cursor a la varra de menús, i 
d'aquesta a on estaba el cursor.

amb la tecla F6 fa el mateix, però en copte de només amb la varra de menús, ho fa commutant etre la 
varra de menús, les varres d'eines i el document.

QUan acabes aques paràgraf, torna al principi comvinant la tecla de cotrol i initi, i plosa F7 per a passar 
la rrevisió ortogràfica.

3. Segueix les instruccions del mateix text i prova tot el que diu.
4. En passar-li la revisió ortogràfica al text, polsa el botó Ignorar-ho un cop en la correcció 

proposada per a la paraula Writer. Prova a utilitzar el botó  Canvia-les totes en corregir 
aquelles faltes que es repetisquen en el text, perquè OO-Writer les corregisca directament 
sense haver de tornar a proposar-ne la correcció.

ES pot utilitzar la tecla F10 per a fer que OO-Writer commute d'on està el cursor a la barra de menús, i 
d'aquesta a on estava el cursor.

amb la tecla F6 fa el mateix, però en compte de només amb la barra de menús, ho fa commutant entre la 
barra de menús, les barres d'eines i el document.

Quan acabes aquest paràgraf, torna al principi combinant la tecla de control i inici, i polsa F7 per a passar 
la revisió ortogràfica.

5. Les faltes ortogràfiques relacionades amb l'ús de majúscules no es corregeixen amb la revisió 
ortogràfica; corregeix-les a mà.

6. Per mitjà del menú contextual, indica que la paraula Writer està en anglès.

Es pot utilitzar la tecla F10 per a fer que OO-Writer commute d'on està el cursor a la barra de menús, i 
d'aquesta a on estava el cursor.

Amb la tecla F6 fa el mateix, però en compte de només amb la barra de menús, ho fa commutant entre la 
barra de menús, les barres d'eines i el document.

Quan acabes aquest paràgraf, torna al principi combinant la tecla de control i inici, i polsa F7 per a passar 
la revisió ortogràfica.

7. Comprova que el text ha quedat com l'anterior; desa i tanca l'exercici.
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caràctercaràcter

omençarem amb una de les característiques bàsiques d'un processador de text: 
l'aspecte que prendrà el mateix text, al qual a partir d'ara ens referirem com a 
format. No és tan important com el que s'ha escrit, el contingut, però sí que ens 

pot ajudar en claredat, expressivitat, confort per al lector, etc.
C
En aquest capítol ens centrarem en les propietats dels caràcters que en determinaran 
l'aspecte: el format de caràcters.

Donar forma al caràcterDonar forma al caràcter

 Abans de començar a enumerar i definir propietats, ens detindrem un moment a veure, amb 
uns exemples, la importància que pot tenir la forma del text. En les dues columnes següents el 
contingut  del  text  és el  mateix,  els  mateixos  caràcters,  però amb aspectes  distints,  amb 
propietats de format distintes:

Levi's® 501® 

The Simpsons

Nº5 Chanel

Levi’s® 501®

TThe he SSimpsonimpsonss

Nº5 CHANEL

L'objectiu d'aquest tema és aprendre a donar forma als caràcters perquè al final es puga 
convertir el text de la columna esquerra en el de la dreta, amb un resultat tan vistós com 
en l'exemple.

La primera cosa que hem de comprendre és que en OO-Writer no se selecciona una eina 
del tipus llapis o estilogràfica que escriga com ens agrade en qualsevol lloc, com els 
pinzells, tiralínies, etc., que hi ha en altres aplicacions orientades al dibuix, disseny o 
retoc fotogràfic. En OO-Writer les propietats no són del cursor, sinó dels components 
del text (caràcters, paràgrafs, pàgines, etc.). Quan es canvie el cursor de lloc, el format 
amb què s'estava escrivint s'abandona i el cursor pren les característiques que tinga el 
text del lloc on es deixe.

Per exemple, quan fem clic en el botó amb la N ( ) de la barra d'eines de Format, el 
botó  queda  activat  i  s'aplicarà  la  característica  de  negreta al  text  que  es  tinga 
seleccionat. Si no es té text seleccionat, la propietat s'aplica a la paraula on es trobe el 
cursor. S'entén que el  cursor està en una paraula quan es troba entre dues lletres de la 
paraula o apegat a l'última lletra de la paraula per l'esquerra del cursor. En el cas que a 
l'esquerra del cursor no hi haja cap paraula (el cursor es trobe apegat a un espai en blanc 
o al principi d'un paràgraf, per exemple), llavors el cursor pren el format de negreta per 
a aplicar-lo al text que s'escriga en aquest moment.

Però  en  aquest  últim cas,  quan  el  cursor  no  té  una  paraula  apegada  a  l'esquerra  i 
apliquem la negreta, si en compte d'escriure, movem el cursor a una altra posició on no 
està aquesta propietat, no podem esperar que, en començar a escriure, el text aparega en 
negreta. És més, si no s'ha escrit text en negreta en el seu moment on estava el cursor, si 
després  es  torna  a  aquest  lloc  amb intenció  d'aplicar  aquesta  propietat,  cal  tornar  a 
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sol·licitar-la,  perquè  aquesta  característica  ja no està  ací  i  el  cursor  l'ha  perduda en 
moure'l.

Es pot comprovar visualment si en la posició on està el cursor es té format de negreta, o 
si  el  tindrà en començar a escriure,  mirant  si el  botó de la  negreta ( ) de la barra 
d'eines de Format es troba activat. Aquesta comprovació és aplicable a algunes altres 
característiques de format que s'activen o canvien des de la mateixa barra d'eines.

Tipus de lletraTipus de lletra

Un altre control, per exemple, que podem veure de la barra d'eines de Format i que, al 
mateix temps de servir de selector, ens indica el nom del tipus de lletra que estem usant, 
és el selector de nom de tipus de lletra.

En els textos manuscrits cada persona té, almenys, una cal·ligrafia pròpia. En els textos 
impresos, als distints tipus de fer les lletres se'ls anomena fonts, i igual que ocorre en els 
manuscrits, n'hi ha una gran varietat. Hi ha tants tipus de lletres distintes com empreses, 
publicistes, particulars, etc., pretenguen, amb una font pròpia, ser originals, imposar un 
estil propi, una moda, etc.

La varietat afecta tant la forma com la decoració, i es poden trobar grafies distintes per a 
representar la mateixa lletra:

a a l l M M W W

Alguns tipus tenen acabats decoratius en els extrems, com li succeeix a la font  Times 
New Roman,  usada  en  la  confecció  d'aquest  document,  per  exemple.  Aquestes 
terminacions s'anomenen “serif” i donen nom a aquesta família de fonts. Al contrari, les 
“sans serif” són precisament les que no porten aquests adorns, com Tahoma. La font 
Arial i  les  seues variants  amples  i  estretes  són encara més austeres.  Les que porten 
l'afegiment  “script” simulen estar  fetes  a  mà.  Courier era  el  tipus  més comú en les 
màquines d'escriure mecàniques, i ara les seues variants, com les de l'època, solen tenir 
amplada fixa, de manera que ocupa el mateix una i que una m.

Times Tahoma Arial Script Courier
A més, cal tenir en compte totes les que incorporen grafies per a idiomes no occidentals 
com  ara  ciríl·lic,  hebreu,  àrab,  variants  xineses,  japoneses,  etc.  I  a  totes  aquestes 
combinacions hem d'afegir les que es creen de noves constantment, per raons d'imatge, 
marca, etc., amb formes electròniques, espacials, etc.

Els tipus de lletra d'OOEls tipus de lletra d'OO-- WriterWriter
Davant  de  la  gran  varietat  de  tipus  de  lletra  que  és  possible  trobar,  resulta  molt 
important que s'entenga que les fonts que OO-Writer usa no són exclusives seues. Com 
la  majoria  dels  programes  que ens  podem trobar,  OO-Writer  usa els  tipus  de lletra 
compartides amb altres aplicacions. El sistema operatiu té un conjunt bàsic de tipus de 
lletra, i si en instal·lar noves aplicacions necessiten nous tipus de lletra, les aporten en 
conjunt, de manera que poden usar-les aquestes i qualsevol altra aplicació que treballe 
d'aquesta  manera.

Com  a  avantatge  està  que,  com  més  programes  s'instal·len  en  un  ordinador,  més 
s'enriqueixen  les  possibilitats  de  variar  de  lletra  en  els  textos.  Com a  inconvenient 
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trobem que al final els tipus de lletra són de l'equip en què treballem i no de l'aplicació, i 
és possible que el que en un equip es veu bé, en un altre resulte d'una altra forma perquè 
no dispose dels tipus de lletres usades.

En el cas de les distintes variants del sistema operatiu MS-Windows, incorporar o llevar 
un tipus de lletra es tan senzill com copiar o eliminar un fitxer d'una carpeta especial del 
sistema operatiu anomenada Fonts.

Si volem imprimir o editar un document en una instal·lació que no té tots els tipus de 
lletra  que usa aquest  document  ens  toca,  si  volem continuar  veient-ne correctament 
l'aspecte, portar una còpia dels fitxers amb la definició dels tipus de lletra que falten 
d'un equip a un altre, còpia que en el cas de MS-Windows podem extraure directament 
de la carpeta Fonts.

És possible obtenir tipus de lletra i instal·lar-los manualment. Alguns tipus de lletra no 
tenen drets d'autor o es llicencien lliurement per a ús no comercial, de manera que es 
poden  portar  a  qualsevol  ordinador.  En  alguns  llocs  web  hi  ha  disponibles  grans 
quantitats de tipus de lletra i per a tot tipus d'ús i ocasió. Pots trobar tipus de lletra 
lliures  o per  a comprar,  per exemple,  en:  www.fontparade.com,  www.fontface.com, 
www.gmkfreefonts.com, www.webpagefonts.com. 

El problema pot venir no sols per haver d'adjuntar amb un document de text els tipus de 
lletra que usa, quan el traslladem d'equip, sinó per les llicències d'ús, ja que molts tipus 
de lletra tenen drets d'autor i restriccions de còpia que ens obliguen a usar-les només en 
aquells equips on està el programari que les va instal·lar inicialment en la carpeta de les 
fonts.

Si finalment OO-Writer necessita treballar amb una font que no està disponible entre els 
tipus de lletra de l'ordinador on s'està executant, substitueix l'aspecte d'aquesta pel d'una 
altra que se li parega segons el teu mateix criteri, primant en l'elecció qüestions com la 
grandària, per a no desquadrar el disseny de paràgrafs, pàgines, etc.

És possible forçar les conversions que fa d'una font desconeguda per mitjà de l'ús d'una 
taula de substitució de tipus de lletra que es pot definir en l'apartat Tipus de lletra de la 
secció  OpenOffice.Org del  diàleg  que  ens  proporciona  l'opció  Opcions del  menú 
Eines.
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Tipus de lletra de partidaTipus de lletra de partida
El tipus de lletra i la grandària per defecte quan comencem un document nou és Times 
New Roman de 12 punts. Això és degut al fet que en l'apartat  Tipus de lletra bàsics 
(occidental) de la secció OpenOffice.Org Writer del diàleg Opcions del menú Eines es 
defineixen els tipus de lletra que usaran per defecte certs tipus de paràgrafs bàsics:

Triar un tipus de lletra amb estilTriar un tipus de lletra amb estil
El  tipus  de  font  també  es  pot  canviar  amb  el  submenú  Tipus  de  lletra del  menú 
contextual quan el cursor o el que s'ha seleccionat impliquen text; o acudint a l'opció 
Caràcter del mateix menú contextual. En aquest últim cas s'obri un diàleg, Caràcter, 
que disposa d'un apartat per a canviar el tipus de lletra de la primera de les seues fitxes:

El diàleg és també accessible des de la barra de menús: en el menú  Format es troba 
també la mateixa opció Caràcter que en el menú contextual. En la mateixa pestanya on 
se selecciona el tipus de lletra és possible canviar la tipografia del tipus de lletra i la 
grandària.  Són  característiques  que  també  es  poden  modificar  des  de  la  barra  de 
Format.
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Combinant  els  botons   i   s'obtenen  les  mateixes  opcions  que  en  la  llista  de 
tipografia del tipus de lletra, encara que depenent del disseny de la font potser no totes 
les combinacions estaran disponibles:

Normal Negreta Cursiva Negreta i cursiva
Quan el cursor o el que s'ha seleccionat impliquen text, el menú contextual ens permet 
canviar  directament  aquestes  característiques:  per  a  Negreta i  Cursiva tenim 
disponibles opcions en el submenú Estil, i per a la grandària de la font disposem d'un 
altre submenú Mida.

La mida s'estableix en punts, una unitat heretada d'una època en què els mecanismes 
d'impressió  no  admetien  una  precisió  per  davall  d'aquesta  unitat.  Més  que  intentar 
recordar tots els mil·límetres que corresponen per cada punt, el que ens interessa és 
saber que la grandària més corrent és 12 punts. A partir d'ací podem deduir que 18 punts 
és un 50% més gran del normal, 24 el doble, 6 la meitat, etc. Hem d'entendre que tots 
els tipus de lletra han d'ocupar exactament la mateixa alçada per a la mateixa grandària 
de punts, depenent de la seua forma.

6 punts 18 punts 24 punts
La llista proposada de grandàries pels menús no incorpora tots els possibles, ja que es 
pot escriure qualsevol mida amb una precisió de pràcticament un decimal, en compte 
de triar-lo de la llista.

A través de la barra d'eines o diàleg (no així mitjançant el menú contextual) és possible 
escriure el nom d'una font, en compte de triar-lo de la llista. Es dóna així la possibilitat 
de triar una font no instal·lada, amb vista que s'use quan aquesta font estiga disponible 
en l'ordinador on treballem en un futur el document.

Caràcters especialsCaràcters especials
Alguns tipus de lletra no contenen lletres ni ideogrames de cap llengua concreta, sinó 
símbols que poden ser matemàtics, icones, etc.

Es podria usar directament el tipus de lletra i intentar esbrinar quin és el símbol que 
associa a una lletra. Per exemple, la font Symbol té, entre altres, els símbols de l'alfabet 
clàssic  grec  usat  en matemàtiques,  i  per  comoditat  fa coincidir  aquest  amb l'alfabet 
occidental.  En el següent exemple, el mateix text, l'abecedari,  es mostra amb la font 
Courier New i Symbol:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ
Però per a facilitar l'ús de símbols especials disposem d'un diàleg que ens permet veure 
el contingut d'una font i poder triar directament un dels seus símbols. S'hi accedeix des 
de l'opció Caràcter especial del menú Insereix:
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En el diàleg podem anar acumulant una seqüència de símbols en la part inferior (en 
l'exemple: ♣♦♥♠) que s'inserirà en la posició del cursor en el diàleg D'acord. El botó 
Suprimeix ens permet tornar a començar la seqüència de símbols a inserir.

El  diàleg  d'inserció  de caràcters  especials  es  pot  usar  amb qualsevol  tipus  de  font, 
perquè molts dels caràcters no són fàcilment accessibles des del teclat.

Hi ha tipus de lletra exclusivament de símbols que són ja clàssis per la seua varietat 
d'icones de diversos motius, com ara Webdings, Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3. 
En el  següent  exemple es veuen els  símbols  que corresponen als  mateixos  codis de 
caràcter que les lletres “abcdefghj” en aquestes quatre fonts:

Webdings
abcdefghij

Wingdings
abcdefghij

Wingdings 2
abcdefghij

Wingdings 3
abcdefghij

Efectes de lletraEfectes de lletra

Abans  de  continuar  amb  el  diàleg  Caràcters (opció  Caràcter del  menú  Format), 
observem que hi ha una vista  que mostra l'efecte  que tenen les característiques  que 
s'apliquen al text. Aquesta vista preliminar es manté en canviar de pestanya de Tipus de 
lletra a  Efectes de lletra. Per a fer més realista l'efecte de la previsualització, si en 
entrar en el diàleg hi ha text seleccionat, és aquest el text que es mostra en la vista, o 
almenys fins on càpia.
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SubratllatSubratllat
La propietat  de  Subratllat es  pot  posar  també  des  del  botó  S ( )  de  la  barra  de 
Format,  si  es  tracta  d'un  subratllat  simple.  Des  del  diàleg,  els  tipus  de  subratllats 
s'amplien a molts més. Una vegada establit un tipus de subratllat es pot establir també el 
Color que aquest usarà i si el subratllat és o no per paraules, és a dir, implicarà només 
les paraules o també els espais en blanc.

Doble

Negreta

Puntejat

Traç

Punt traç

Punt punt traç

Ona

Ona doble

RatllatRatllat
Precisament, la casella de confirmació de paraules individuals afecta també el Ratllat si 
s'ha triat algun dels seus modes.

Doble Negreta Amb barres////////////////// Amb icsXXXXX

És possible aplicar el Ratllat senzill directament amb l'opció Ratllat del submenú Estil 
del menú contextual quan el cursor o el que s'ha seleccionat impliquen text.

ColorsColors
El Color del tipus de lletra es pot aplicar tant des del diàleg Caràcter com des del botó 
A ( ) de la barra de Format.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

El comportament del botó de la barra d'eines és un poc diferent del que és més habitual, 
perquè s'hi fa clic (o es tria un color de la botonera flotant, color de caràcter que apareix 
en  polsar  sobre  el  desplegable  associat)  sense  tenir  text  seleccionat,  el  botó  queda 
activat i el punter del ratolí es converteix en un pot de pintura que ens permet “pintar” 
amb aquesta propietat tot el text sobre el qual arrosseguem el ratolí. Per a soltar el pot 
de pintura haurem de polsar (desactivar) de nou el botó o fer clic en algun lloc del text 
on dipositar el cursor per a tornar a escriure.

EfectesEfectes
Els Efectes consisteixen en el fet que les lletres prenguen l'aspecte del seu equivalent en 
majúscules, minúscules, o majúscula només la primera lletra de cada paraula (Títol). 
L'efecte  versaletes consisteix  en el  fet  que les  minúscules  prenguen l'aspecte  de les 
majúscules,  però amb la  grandària  de les  minúscules,  de manera  que es remarca  la 
paraula sense que les majúscules perden la seua importància, molt útil en alguns casos 
on volem mantenir la correcció ortogràfica, com en el cas dels noms propis.

Aspecte Amb Efecte Títol. ASPECTE AMB EFECTE VERSALETES.
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L'efecte  Ocult pot comportar riscos, ja que desajusta formats, o quan, sense veure'l, es 
produeix una inserció de text invisible, moltes vegades involuntàriament.
Per a evitar  aquests problemes es pot fer que l'opció  Visualització de caràcters no 
imprimibles mostre també el Text amagat activant aquesta opció en l'apartat Ajudes a 
la formatació de la secció OpenOffice.Org Writer de l'opció Opcions del menú Eines.

Conversions entre majúscules i minúsculesConversions entre majúscules i minúscules
En cap  cas  s'ha de confondre  un efecte  majúscules  o  minúscules amb l'operació  de 
conversió que es pot realitzar des del submenú Canvia a majúscules i minúscules del 
menú Format. En aquest cas, el text en minúscules o majúscules és substituït caràcter a 
caràcter pel seu equivalent, canviant el contingut del text; mentre que els  Efectes són 
merament una forma de veure el contingut, que es manté intacte, original.

RelleuRelleu
Qualsevol dels dos efectes de Relleu, Gravat o Estampat en relleu, són excloents entre 
si i incompatibles amb els d'Esquema o  Ombra, mentre aquests dos últims es poden 
combinar al mateix temps.

Estampat en relleuEstampat en relleu GravatGravat Esquema OmbraOmbra

Les propietats  Ombra i  Esquema es poden aplicar per mitjà de les opcions Ombra i 
Esquema del  submenú  Estil del  menú  contextual quan  el  cursor  o  el  que  s'ha 
seleccionat impliquen text.

Tornar a la normalitatTornar a la normalitat
També el  menú contextual disposa d'una opció que ens permet  tornar  al  format  per 
defecte eliminant qualsevol característica afegida.

L'acció està també disponible en l'opció Formatació per defecte del menú Format o 
mitjançant  Ctrl+Majús+Barra espaiadora, que resulta molt ràpid i útil per a netejar 
d'efectes un text.

PosicióPosició

En  la  següent  fitxa  del  diàleg  Caràcters,  Posició,  ens  continuem  trobant  la  vista 
preliminar  que  es  tenia  en  les  dues  fitxes  anteriors  i  que  permet  veure  les 
característiques que s'hi apliquen.  En aquesta finestra el  text triat  com a exemple es 
mostra amb una línia que anomenarem línia base, és a dir, la línia sobre la qual reposen 
les lletres i que serà la referència per a establir posicions relatives del text respecte a 
l'horitzontal.
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Superíndex i subíndexSuperíndex i subíndex
 La posició del text pot ser  Normal, o desplaçada amb  Superíndex o  Subíndex. Si 
s'aplica un desplaçament,  aquest  pot ser un percentatge o  Automàtic (per defecte) i 
portar una reducció de la mida (també un percentatge respecte a la mida original).

Es  pot  activar  o  desactivar  aquesta  característica  amb  les  opcions  Superíndex i 
Subíndex del  submenú  Estil del  menú  contextual.  En  el  cas  que  s'active  alguna 
d'aquestes dues característiques per a aquest últim mètode, els valors que prendran són 
sempre els mateixos: 58% de Mida de lletra relativa i Automàtic per al desplaçament.

3x4 - x2 + 44 H2O ⇔ H2SO4

Per a canviar els ajustos sobre un superíndex o subíndex és necessari fer-ho a través de 
diàleg.

3x4 - x2 + 44 H2O ⇔ H2SO4

Per  això  és  interessant  comprendre  com  treballen  aquests  valors.  El  desplaçament 
Automàtic consisteix  a fer  coincidir  el  sostre  (o la  base)  del  text  en superíndex (o 
subíndex) amb el sostre (o la base) de la línia, i l'efecte visual que produeix depèn de la 
mida  de  lletra  relativa. Si  s'opta  per  un  desplaçament  no  automàtic,  llavors  el 
desplaçament s'ha de fixar en percentatge,  entenent que el 100% és l'alçària del text 
original.

Superíndex 
100% i mida 100%

 Subíndex

██
████

██
Superíndex 

100% i mida 50%
 Subíndex

██

████
██

Superíndex 50% i mida 100% Subíndex
████████

Superíndex 50% i mida 50%
 Subíndex

██████
██

Superíndex automàtic i mida 100% Subíndex ████████
Superíndex automàtic i mida 50% Subíndex

████████
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Gir i redimensionamentGir i redimensionament
El diàleg  Caràcters ens permet  també girar  i  redimensionar  els  tipus  de lletra.  Les 
rotacions possibles són de 90º i 270º. Si es combina alguna d'aquestes dues rotacions 
amb l'opció Ajusta a la línia, automàticament s'estreny o s'eixampla el text girat perquè 
coincidisca amb l'alçada que la línia té en aquest instant. En cas contrari, l'alçària de la 
línia s'augmenta, si fóra necessari, per a donar cabuda al text girat.

Rotació 90  graus sense aj
us

t

 a la línia.

Rotació 90  graus amb ajus
t

 a la línia.

Rotació 

270  graus sense 

ajust  a la línia.

Rotació 
270  graus amb 

ajust  a la línia.

L'escala afecta únicament l'amplada i no l'alçària:

200% d'ample. 50% d'estret.

EspaiatEspaiat
Per a acabar amb la fitxa Posició, veurem com se separen els caràcters entre si. Es tracta 
d'un procés denominat en anglès  Kerning i per al qual en alguns tipus de lletra s'han 
especificat unes taules en què per parells de caràcters s'indica si han d'anar més o menys 
junts. Això sol ocórrer en tipus de lletra del tipus script, on amb aquestes taules el text 
guanya en la seua aparença manuscrita.

Per a fer ús d'aquestes taules, en el cas que n'hi haja per als tipus de lletra implicats, s'ha 
d'activar Interlletratge parell (que hauria d'haver-se denominat “Ajust entre parells de 
caràcters”).

L'increment o reducció de la distància entre caràcters es proporciona en valor absolut, 
amb una precisió de dècimes de punt, per la qual cosa haurem de considerar a quina 
mida de tipus de lletra l'apliquem per a tenir una idea clara de quin efecte produirà.

Si es tracta d'incrementar l'espai entre caràcters el procés s'anomena Expandit:

Expandit de 2 p u n t s  i 4 p u n t s  en text de 12 punts.

O O O  O O O  OOO

Expandit de 2 punts  i 6 p u n t s  en text de 18 punts.

OOO O O O  OOO
Quan es tracta de reduir l'espai entre caràcters el procés s'anomena Condensat:

Condensat 2 punts i 4 punts en text de 24 punts.

OOO OOO OOO

Condensat 2 punts i 6 punts en text de 36 punts.

OOO OOO OOO
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L'expandit  no  està  limitat,  però  el  condensat no  pot  excedir  una  sisena  part  de  la 
grandària de la font.

Color de fonsColor de fons

En la barra d'eines de Format hi ha un botó ( ) que possibilita establir un color per al 
fons dels caràcters, com si els remarcàrem amb retolador fluorescent. El comportament 
d'aquest botó és el mateix que el de donar color al text: quan hi fem clic sense tenir text 
seleccionat,  o  triem un color  de  la  botonera  flotant  que  apareix  en  polsar  sobre  el 
desplegable  associat  (també  sense  tenir  text  seleccionat),  el  botó  queda  activat  i  el 
punter del ratolí es converteix en un pot de pintura que ens permet “pintar” amb aquesta 
propietat tot el fons del text sobre el qual arrosseguem el ratolí. Per a soltar el pot de 
pintura, s'ha de polsar de nou el botó o fer clic en algun lloc del text on situar el cursor 
per a tornar a escriure.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Es pot observar que si el color del text es deixa automàtic, aquest serà blanc o negre 
depenent del contrast que oferisca amb el color del fons triat.

L'última fitxa del diàleg Caràcters, anomenada Fons, ens permet també canviar aquest 
atribut del text. En aquest cas, la forma d'actuar és l'habitual, la propietat es canvia en el 
text seleccionat o en la paraula on es troba el cursor.

AjudaAjuda

OO-Writer  maneja  desenes  de  comandaments  i  ofereix  centenars  d'opcions  que 
difícilment un usuari pot memoritzar en la seua totalitat. Una de les qualitats que ha de 
desenvolupar un “bon usuari” és justament la seua capacitat per a buscar solucions al 
problema plantejat  i  no intentar  recordar  de memòria  la  forma de resoldre'l.  Com a 
conseqüència  d'això,  els  manuals  d'OO-Writer,  o l'equivalent  al  llibre  de referència, 
s'han integrat en un sistema d'ajuda molt complet i pràctic.

La finestra d'ajudaLa finestra d'ajuda
L'últim  botó  (    )   de  la  barra  Estàndard invoca  la  mateixa  finestra  d'ajuda  que 
proporciona l'opció Ajuda d'OpenOffice.org del menú Ajuda (o tecla de funció F1).
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Quan  se  sol·licita  la  finestra  d'ajuda  d'aquesta  manera  apareix  la  pàgina  d'inici,  en 
aquest cas la d'OpenOffice.org Writer, que és el component des del qual s'ha fet la crida.

La finestra d'ajuda es tracta en realitat d'una xicoteta aplicació independent que gestiona 
l'ajuda per a tot el paquet OpenOffice.org. Per això, des d'un camp desplegable que té 
dalt de la part esquerra, anomenada àrea de navegació, es pot seleccionar el component 
OpenOffice.org que es vulga, i no necessàriament OpenOffice.org Writer. La finestra té 
(continuant  per  la  dreta),  a  la  mateixa  altura  que  el  desplegable  de  components 
OpenOffice.org de l'àrea de navegació, la seua pròpia botonera. Es tracta d'una barra 
d'eines de set botons, la utilitat de la qual es pot veure en la mateixa pàgina d'ajuda que 
es mostra com a exemple en la  imatge següent:

Hi  ha  un  menú  contextual sobre  la  pàgina  d'ajuda  que,  a  més  de  proporcionar  les 
funcions de la barra d'eines, ens dóna l'alternativa de copiar el que selecciona, així com 
alternar el punter de ratolí amb un cursor que permet seleccionar text amb el teclat a 
més  de  fer-ho  amb el  ratolí,  com es  faria  en  un  document  d'OO-Writer.  L'àrea  de 
navegació,  com  s'indica  en  la  imatge,  es  pot  ocultar  o  mostrar  (botó )  i  està 
organitzada en quatre pestanyes.
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En la primera,  Contingut, apareix la informació agrupada en temes principals d'ajuda, 
que es componen de subtemes o finalment en pàgines d'ajuda. Per a veure el contingut 
de qualsevol d'aquestes pàgines s'ha de fer doble clic sobre l'element o el seu títol. Amb 
la segona fitxa, Índex, s'accedeix als temes d'ajuda per mitjà de paraules clau:

Una vegada localitzada la pàgina que interessa, es Visualitza fent-hi doble clic damunt 
o amb el botó disposat per a tal fi en la part inferior de l'àrea de navegació.

La tercera fitxa, Cerca, permet localitzar les pàgines que tenen en el seu text un o més 
termes de cerca. La imatge anterior mostra la pàgina d'ajuda d'aquest tipus de cerca.

La quarta de les fitxes,  Adreces d'interès, proporciona una llista dels noms que s'han 
donat a aquells marcadors que s'han decidit posar a algunes pàgines d'ajuda.
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Si quan visitem una pàgina d'ajuda volem afegir-la a les adreces d'interès per mitjà del 
menú contextual (o amb el botó ), un xicotet diàleg demana un nom, o descripció de 
l'adreça, amb el qual puguem identificar-la després. Es tracta d'una fitxa molt semblant 
a la d'Índex, i permet visualitzar les pàgines associades al marcador només fent-hi un 
doble clic i polsant el botó Visualitza.

Es  pot  dir  que  aquestes  adreces  d'ajuda  funcionen  de  manera  semblant  als  clàssics 
marcadors  dels  llibres  impresos,  ja  que  permeten  accedir  ràpidament,  en  posteriors 
ocasions, a una pàgina consultada prèviament.

Ajuda contextualAjuda contextual
Són diverses les formes d'obtenir ajuda contextual, és a dir, dirigida directament a l'operació o 
al context que ens ha portat a sol·licitar l'ajuda.

Quan en un diàleg  que  tinga  un botó  mateix  d'Ajuda polsem  F1 o  aquest  botó,  la 
finestra d'ajuda s'obri directament en una pàgina amb informació relacionada amb el 
diàleg, en compte d'obrir la pàgina d'inici (a la qual, en qualsevol cas, es pot invocar 
amb el botó ).

A més, es disposa de l'ajuda emergent, que consisteix en xicotetes finestres grogues que 
apareixen quan deixem el  punter  del ratolí  sobre un botó o control,  i  que ens dóna 
informació respecte a l'acció que desencadena aquest control. En el tema anterior hem 
comentat aquesta ajuda en referència als botons de les barres d'eines, però són molts 
més els llocs on aquesta ajuda contextual està disponible, com ara en botons i camps 
d'alguns diàlegs.
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Una altra ajuda contextual és l'ajuda activa, que se sol·licita des de l'opció Què és això? del 
menú Ajuda. Aquesta acció converteix el punter del ratolí en un punter amb interrogant ( ) 
que  permet obtenir la mateixa informació que ofereix l'ajuda emergent. L'ajuda activa es 
desactiva, i  el punter torna a la seua forma normal, quan fem clic en qualsevol lloc amb el 
ratolí.

Una última manera d'obtenir ajuda relacionada amb el que s'estiga fent en un moment 
donat és l'ajudant, que s'inicia automàticament quan es du a terme una tasca que pot 
necessitar ajuda. Apareix en una xicoteta finestra situada en el cantó inferior dret del 
document:

Si es polsa sobre el botó de la fletxa de plegat ( ) que hi ha en la finestra de l'ajudant, aquest 
es tanca. Si, al contrari, es fa clic sobre qualsevol altre lloc de l'ajudant, s'obrirà la finestra 
d'ajuda en la pàgina adequada a l'acció que s'està realitzant. 
L'ajudant està pensat per a principiants, de manera que si en prescindim cada vegada que es fa 
una tasca concreta, ens deixarà d'aparèixer per a aquesta tasca. Com que, si no obrim l'ajudant 
tres vegades consecutives, aquest ja no es torna a mostrar per a aquesta situació.
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ExercicisExercicis

Exercici 2-1Exercici 2-1

1. Escriu tot el text, fent paràgraf a paràgraf el que s'indica en cadascun.
2. Procura  aprofitar-te  de  les  utilitats  d'edició  de  copia  i  enganxa per  a  no haver 

d'escriure tant.

Aquest text està escrit amb tipus de lletra Times New Roman de 12 punts.
Aquest text està escrit amb Courier New de 12 punts.
Aquest text està escrit amb tipus de lletra Arial Narrow de 12 punts.
Aquest text està escrit amb tipus de lletra Arial de 12 punts.

Aquest text està escrit amb Arial Black de 12 punts.

Aquest text està escrit amb tipus de lletra Impact de 12 punts.
Aquest text està escrit amb tipus de lletra Tahoma de 12 punts.

Aquest text està escrit amb Times New Roman de 12 punts i negreta.
Aquest  text està  escrit amb  Courier  New de  12 punts  i 
negreta.
Aquest text està escrit amb tipus de lletra Arial Narrow de 12 punts i negreta.
Aquest text està escrit amb tipus de lletra Arial de 12 punts i negreta.

Aquest text està escrit amb Arial Black de 12 punts i negreta.

Aquest text està escrit amb tipus de lletra Impact de 12 punts i  negreta.
Aquest text està escrit amb Tahoma de 12 punts i negreta.

Aquest text està escrit amb tipus de lletra Times New Roman de 12 punts i cursiva.
Aquest text està escrit amb Courier New de 12 punts i 
cursiva.

Aquest text està escrit amb tipus de lletra Arial Narrow de 12 punts i cursiva.
Aquest text està escrit amb tipus de lletra Arial de 12 punts i cursiva.

Aquest text està escrit amb Arial Black de 12 punts i cursiva.

Aquest text està escrit amb tipus de lletra Impact de 12 punts i cursiva.
Aquest text està escrit amb tipus de lletra Tahoma de 12 punts i cursiva.

Aquest text està escrit amb Times New Roman de 12 punts amb negreta i cursiva.
Aquest  text  està  escrit  amb  Courier  New  de  12  punts, 
negreta i cursiva.
Aquest text està escrit amb tipus de lletra Arial Narrow de 12 punts, negreta i cursiva.
Aquest text està escrit amb Arial de 12 puntos, negreta i cursiva.
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Aquest text està escrit amb Arial Black de 12 punts, negreta i  
cursiva.

Aquest  text està escrit amb tipus de lletra Impact de 12 puntos, negreta i cursiva.
Aquest text està escrit amb Tahoma de 12 puntos, negreta i cursiva.

El paràgraf següent és una còpia d'aquest en tipus de lletra Symbol en compte de Times 
New Roman:

Ελ π〈ρραφο σιγυιεντε εσ υνα χοπια δε αθυεστ εν φυεντε Σψµβολ εν χοµπτε δε 
Τιµεσ Νεω Ροµαν:

Busca els símbols següents en tipus de lletra Symbol:

ℜ⊕ℑ⊗℘∞⊇∉∅∑

Busca els símbols següents en tipus de lletra Webdings:


Busca els símbols següents en tipus de lletra Wingdings:


Busca els símbols següents en tipus de lletra Wingdings 2:


Busca els símbols següents en tipus de lletra Wingdings 3:



Busca els símbols següents en el mateix tipus de lletra Times New Roman:

¼½¾╘╦╩╬╕

Usa Time New Roman en diferents grandàries:

44 pts. 29,3 pts. 19,6 pts. 13 pts. 8,7 pts.
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Exercici 2-2Exercici 2-2

1. Escriu tot el text, fent paràgraf a paràgraf el que s'indica en cadasc un.
2. Procura  aprofitar-te  de  les  utilitats  d'edició  de  copia  i  enganxa  per  a  no  haver 

d'escriure tant.

Col  ·  loca  els  subratllats  correctament.  Col  ·l  oca  els  subratllats  correctament.  Col  ·l  oca  els  subratllats   
correctament. Col  ·  loca els subratllats correctamente. Col  ·  loca els subratllats correctament. Col  ·  loca els   
subratllats correctament. Col·loca els subratllats correctament. Col·loca els subratllats correctament. 
Col·loca els subratllats correctament. Col·loca els subratllats correctament. Col·loca els subratllats 
correctament.  Col·loca els subratllats correctament.  Col·loca els subratllats correctament.  Col·loca els 
subratllats correctament.

Col·loca els ratllats correctament. Col·loca els ratllats correctament. Col·loca els ratllats correctament. 
Col·loca els ratllats correctament. Col·loca els ratllats correctament. Col·loca els ratllats correctament. 
Col·loca els ratllats correctament. Col·loca els ratllats correctament. Col·loca els ratllats////////// correctamentXXXXXXXX.

Aquesta frase és roja. Aquesta frase és verda. Aquesta frase és blava. Aquesta frase és groga.

Sense efecte: Tirant lo Blanc.

AMB EFECTE MAJÚSCULES: TIRANT LO BLANC.

amb efecte minúscules: tirant lo blanc.

Amb Efecte Títol: Tirant Lo Blanc (normal).

AMB EFECTE VERSALETES: TIRANT LO BLANC (NORMAL).

Copia els cinc paràgrafs  anteriors  i  enganxa'ls  a continuació amb  Enganxament especial Text sense 
format:

Sense efecte: Tirant lo Blanc

Amb efecte Majúscules: Tirant lo Blanc.

Amb efecte Minúscules: Tirant lo Blanc.

Amb efecte Títol: Tirant lo Blanc (normal).

Amb efecte Versaletes: Tirant lo Blanc (normal).

En el paràgraf següent usa Superíndex i Subíndex amb el % indicat i Mida de lletra relativa 100%:

0%50%100%50%0%50%100%50%0%

I en el paràgraf següent usa Superíndex i Subíndex Automàtic amb la Mida de lletra relativa indicada:

100%75%50%75%100%75%50%75%100%

Posa Superíndex i Subíndex amb el submenú Estil del menú contextual:

22=4 i CO2

Tot el que puja ha de baixar.

Copia i enganxa el paràgraf anterior i usa un Superíndex 100% amb Mida de lletra relativa 100%:

Tot el que 
puja ha de baixar

.
Copia i enganxa el paràgraf anterior i usa Gir sense l'opció Ajusta a la línia:

Tot el que pu
ja  ha de 

baixar .
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Copia i enganxa el paràgraf anterior i selecciona'l. Usa Ctrl+Majús+Espaiat per a tornar a presentar-lo 
linialment:

Tot el que puja ha de baixar.

Copia i enganxa el paràgraf anterior i usa Gir amb l'opció Ajusta a la línia:

Tot el que puj
a  ha de 

baixar .

Copia i enganxa el paràgraf anterior i usa un Superíndex 50% amb Mida de lletra relativa 75%:

Tot el que puj
a  ha de 

baixar .

[3[2[1[5[4[3[2[1[7[6[5[4[3[2[1[0]1]2]3]4]5]6]7]1]2]3]4]5]1]2]3]

Copia i enganxa el paràgraf anterior i usa Escala l'amplada 300%, 150%, 75%, 150% i 300%:

[3[2[1[5[4[3[2[1[7[6[5[4[3[2[1[0]1]2]3]4]5]6]7]1]2]3]4]5]1]2]3]

Enganxa i usa Expandit 12, Expandit 4, Condensat 2, Expandit 4 i Expandit 12 punts:

[ 3 [ 2 [ 1 [ 5 [ 4 [ 3 [ 2 [ 1 [7[6[5[4[3[2[1[0]1]2]3]4]5]6]7]1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 1 ] 2 ] 3
]

Sobre un fons previ groc, pinta adequadament altres fons en roig clar, en verd clar i en blau clar.
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paràgrafparàgraf

eguint en la mateixa línia que en el tema anterior, continuarem amb l'aspecte del 
text.  En el  tema anterior modificàrem l'aspecte del text canviant el format del 
caràcter, i en aquest tema veurem com canviar l'aspecte modificant el format del 

paràgraf.
S
Un paràgraf és el conjunt de caràcters inclosos entre dos separadors de paràgraf, com la 
fi de paràgraf (¶).  Hem insistit  en la  importància  que  té  delimitar-los  correctament 
perquè OO-Writer puga distingir-los inequívocament, i en aquest tema això queda més 
que justificat.

Mentre no es vegen els estils, es pot considerar que, quan s'insereix una fi de paràgraf 
amb la tecla Intro, es crea un nou paràgraf que hereta les característiques o propietats 
que té l'anterior paràgraf (i el format de caràcter).

Per mitjà d'aquest mecanisme es pot ajustar el format del primer paràgraf que usarem, i 
a  partir  d'aquest  derivar  la  resta  de paràgrafs  que  es  creen,  sense  necessitat  d'estar 
ajustant les característiques de cadascun.

Com tot allò referit al format de paràgraf en OO-Writer, aquesta funció es troba dins de 
l'opció Paràgraf del menú Format.

ParàgrafParàgraf

El diàleg Paràgraf del menú Format és també accessible des de l'opció Paràgraf del 
menú contextual quan el cursor o allò que s'ha seleccionat impliquen text.

La  primera  fitxa  que  veurem d'aquest  diàleg  és  l'Alineació.  Aquest  concepte  és  el 
primer que interessa veure, encara que no siga la primera fitxa que apareix per defecte 
en obrir per primera vegada aquest diàleg.
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Alineació o justificatAlineació o justificat
Quan OO-Writer arriba al final d'una línia i passa a la següent de manera automàtica ha de 
decidir què passa amb l'espai que falta per a cobrir completament la línia. Aquest espai serà 
l'equivalent a unes poques lletres si s'està usant algun tipus de separació sil·làbica, però la 
distància pot ser superior si les paraules no es trenquen amb guió.

L'ompliment de l'espai fins a completar la línia no es fa realment fins al marge, sinó fins al 
sagnat. En l'exemple, els sagnats coincideixen amb els marges per a poder il·lustrar l'efecte 
correctament.

Quan l'espai sobrant queda al final de la línia, el text apareix alineat a l'Esquerra i totes les 
primeres paraules de cada línia comencen a la mateixa distància de la vora del full. L'efecte 
visual es reflecteix en el diàleg Paràgraf, en un quadre de vista preliminar esquemàtica, on les 
línies estan representades per traços grisos, com es pot veure en la imatge.

Si l'espai necessari per a completar la línia es posa al principi de cada una, és el final de 
l'última paraula de cada línia el que manté la mateixa distància amb la vora (dreta) de la 
pàgina. En aquest cas es té una alineació Dreta. L'alineació dreta se sol utilitzar per a posar 
dates, firmes, destinataris o remitents, en certs tipus de documents com ara cartes, instàncies, 
sol·licituds, etc.

L'alineació  Centrat se  sol  usar  en  encapçalaments,  títols,  rètols,  diplomes,  etc.  i 
consisteix a  repartir per igual l'espai a dreta i esquerra de cada línia.

A pesar que en  la vista preliminar esquemàtica del diàleg es poden apreciar aquestes 
alineacions, en els següents exemples, on hem remarcat en gris els marges de la pàgina, 
a més, es poden comparar.

Alineació Esquerra.

Alineació Centrat.

Alineació Dreta.

Paràgraf de diverses línies amb alineat Esquerra. Paràgraf de diverses línies amb alineat 
Esquerra. Paràgraf de diverses línies amb alineat Esquerra. Paràgraf de diverses línies amb 
alineat Esquerra.

Paràgraf de diverses línies amb alineat Centrat. Paràgraf de diverses línies amb alineat 
Centrat. Paràgraf de diverses línies amb alineat Centrat. Paràgraf de diverses línies amb 

alineat Centrat.

Paràgraf de diverses línies amb alineat Dreta. Paràgraf de diverses línies amb alineat Dreta. 
Paràgraf de diverses línies amb alineat Dreta. Paràgraf de diverses línies amb alineat Dreta.

El Justificat consisteix a repartir l'espai amb què es completen les línies entre tots els espais 
en blanc que separen les paraules.  Això provoca que no en totes les línies les paraules 
mantinguen la mateixa distància, però totes les línies comencen a la mateixa distància de la 
vora de la pàgina per l'esquerra i acaben a la mateixa per la dreta. L'efecte visual que en unes 
línies hi haja més espai entre paraules que en altres resulta quasi desapercebut, mentre que 
l'alineació simultània a l'esquerra i dreta produeix un efecte òptic confortable.

Usar l'alineació Esquerra o el Justificat és una qüestió de gust, com es pot veure en l'altre 
exemple de marges grisos que serveix per a comparar els efectes. L'efecte que produeix el 
Justificat també es pot veure en la vista preliminar.
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Paràgraf de diverses línies amb alineació Esquerra. Paràgraf de diverses línies amb alineació 
Esquerra. Paràgraf de diverses línies amb alineació Esquerra. Paràgraf de diverses línies 
amb alineació Esquerra.

Paràgraf de diverses línies amb efecte  Justificat.  Paràgraf de diverses línies amb efecte 
Justificat. Paràgraf de diverses línies amb efecte Justificat. Paràgraf de diverses línies amb 
efecte Justificat.

En el cas del  Justificat, l'última línia pot tenir un tractament especial. El normal és que 
quede  alineada  a  l'Esquerra, però  és  possible  alinear  al  Centre o  aplicar-hi  també  el 
Justificat. Per a aquest últim cas (Justificat), si només hi ha una paraula en l'última línia, la 
justificació no s'aprecia (la paraula queda alineada a l'esquerra) llevat que s'aplique Amplia 
una única paraula.

Paràgraf Justificat amb Última línia alineada a l'esquerra. Paràgraf Justificat amb Última 
línia alineada a l'Esquerra.

Paràgraf  Justificat amb  Última línia alineada al Centre. Paràgraf  Justificat amb  Última 
línia alineada al Centre.

Paràgraf  Justificat amb  Última línia també amb Justificat i amb diverses paraules, més 
d'una,  en  l'última  línia.

Paràgraf Justificat amb Última línia també amb Justificat i una sola paraula en l'última línia 
escrita.

Paràgraf amb Justificat i  Última línia també amb Justificat i  Amplia una única paraula 
a c t i v a t .

L'alineació general del paràgraf també és possible canviar-la directament amb les opcions 
Esquerra,  Dreta,  Centre i  Justificat del  submenú  Alineació que apareix en el  menú 
Format. Altres formes de canviar l'alineació del paràgraf (però no la de l'última línia) són 
amb els corresponents botons de la barra d'eines de Format...

... o amb les opcions Esquerra, Dreta, Centre i Justificat del submenú Alineació del 
menú contextual quan el cursor o allò que s'ha seleccionat impliquen text.

Sagnats i espaiatSagnats i espaiat

La següent fitxa que veurem del diàleg Paràgraf és la de Sagnats i espaiat, en la qual 
s'estableixen les distàncies principals a tenir en compte en l'aspecte d'un paràgraf.

47



F o r m a t  d e l  P a r à g r a f

El sagnatEl sagnat
És un concepte prou estés que l'espai que es deixa a esquerra i dreta del text en una 
pàgina es coneix com a marge. Però el concepte de sagnat no és tan popular. Saber que 
els marges esquerre i dret són propietats de la pàgina i que els paràgrafs es regeixen pels 
sagnats distingeix un inexpert d'un bon coneixedor de l'edició i processament de textos.

Els sagnats es defineixen amb mesures a partir del marge: sagnat zero fa coincidir els 
extrems laterals  del paràgraf amb els marges de la pàgina,  les positives s'interpreten 
com la distància des del marge cap a l'interior de la pàgina,  i  les  negatives,  des del 
marge cap a les vores.

OO-Writer anomena el Sagnat per l'esquerra Des de l'esquerra i el Sagnat per la dreta 
Des de la dreta.  Per a poder-ho apreciar,  és millor  treballar  al  principi  amb textos 
justificats  que alineats  tant  per la dreta com per l'esquerra,  ja que,  per exemple,  en 
l'alineació esquerra el sagnat per la dreta no s'aprecia tan bé. 

Sagnat d'un  centímetre  Des  de  l'esquerra.  Sagnat d'un  centímetre  Des  de 
l'esquerra.  Sagnat d'un centímetre  Des de l'esquerra.  Sagnat d'un centímetre 
Des de l'esquerra.

Sagnat d'un centímetre Des de la dreta. Sagnat d'un centímetre Des de la dreta. 
Sagnat d'un centímetre Des de la dreta. Sagnat d'un centímetre Des de la dreta.

Sagnat d'un centímetre  Des de l'esquerra i  Des de la dreta.  Sagnat d'un 
centímetre Des de l'esquerra i Des de la dreta. Sagnat d'un centímetre Des 
de l'esquerra i Des de la dreta.

Sagnat de menys un centímetre Des de l'esquerra. Sagnat de menys un centímetre Des de 
l'esquerra.  Sagnat de  menys  un  centímetre  Des  de  l'esquerra.  Sagnat de  menys  un 
centímetre Des de l'esquerra.

Sagnat de menys un centímetre Des de la dreta. Sagnat de menys un centímetre Des de la 
dreta. Sagnat de menys un centímetre Des de la dreta. Sagnat de menys un centímetre Des 
de la dreta.

Sagnat de  menys  un  centímetre  Des  de  l'esquerra i  Des  de  la  dreta.  Sagnat de  menys  un 
centímetre Des de l'esquerra i Des de la dreta. Sagnat de menys un centímetre Des de l'esquerra 
i Des de la dreta.
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La primera de les línies del paràgraf té un tractament especial. Pot tenir el seu propi 
sagnat a l'esquerra, o el que és el mateix, permet especificar on començarà la primera 
línia del paràgraf. El valor de Sagnat a la  Primera línia especifica la distància a què 
està el sagnat esquerre de la resta de les línies: zero si coincideix amb el sagnat de la 
resta de les línies, positives si la primera línia se sagna més que la resta, negativa si són 
la resta les que se sagnen més que la primera. El sagnat francès és aquell en el qual la 
primera línia se sagna menys que la resta de línies.

És possible també despreocupar-se de distàncies i decidir que siga OO-Writer el que 
aplique  un  Sagnat especial  Automàtic  a  la  primera  línia,  que  consisteix  a  aplicar 
automàticament  un  sagnat  a  la  primera  línia  segons  la  grandària  de  la  font  i 
l'Interlineat.

Continuant amb els exemples, vegem una comparativa de sagnats a la Primera línia:

Sagnat a  la  Primera  línia d'un  centímetre.  Sagnat a  la  Primera  línia d'un 
centímetre. Sagnat a la Primera línia d'un centímetre. Sagnat a la Primera línia d'un 
centímetre.

Sagnat Automàtic a  la  Primera  línia.  Sagnat Automàtic  a  la  Primera  línia. 
Sagnat Automàtic a la Primera línia. Sagnat Automàtic a la Primera línia.

Sagnat a la  Primera línia de menys un centímetre, aplicat a un paràgraf amb Sagnat 
Desd de l'esquerra d'un centímetre.  Sagnat a  la  Primera línia de  menys  un 
centímetre, aplicat a un paràgraf amb Sagnat Des de l'esquerra d'un centímetre.

Sagnat a la  Primera línia de menys un centímetre, aplicat a un paràgraf 
amb  Sagnat de dos centímetres  Des de l'esquerra i d'un centímetre 
Des de la dreta.

Els  sagnats  es  poden  establir  també  des  del  regle  horitzontal.  Vénen  indicats  amb 
fitxetes en forma de triangles (  i ), que són controls que es poden arrossegar amb el 
punter del ratolí per a modificar-ne les distàncies.

Quan  arrosseguem  una  d'aquestes  pestanyes,  una  línia  puntejada  en  vertical  indica 
gràficament per on passa el  sagnat al  llarg de la pàgina.  Resulta molt  útil  per a fer 
coincidir un sagnat amb qualsevol altra referència visual que estiga visible en la pàgina.

En moure els sagnats des del regle horitzontal cal parar atenció a no moure els marges 
del full que inicialment es troben en la mateixa posició que els sagnats. Es tracta de les 
ratlles verticals grises que separen la zona blanca de les zones de marge dret i esquerre.

La fitxeta corresponent al  Sagnat a la  Primera línia ( ) i  Des de la dreta (  de la 
dreta) es mouen independentment, però Des de l'esquerra (  de l'esquerra) arrossega 
solidàriament la Primera línia ( ); si volem que també siga independent, hem de tenir 
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polsada  la  tecla  de  control  abans  de  començar  a  arrossegar  el  punter  del  ratolí 
(Ctrl+Arrossegament).

Quan un paràgraf  no està  justificat  o té  una sola  línia,  aquestes  fitxetes  en el  regle 
resulten molt útils per a visualitzar on estan establits els sagnats en un paràgraf. Com a 
prova, si es mou el cursor entre paràgrafs amb distints tipus de sagnats, es pot veure que 
canvien per a cada paràgraf que té sagnat diferent.

En un paràgraf normal, dos botons (  Redueix el sagnat i  Augmenta el sagnat) de 
la barra de Format serveixen per a augmentar i disminuir el sagnat Des de l'esquerra a 
certes posicions predeterminades, que veurem com establir quan vegem les marques de 
tabulació predeterminades.

Si s'estableix una posició de sagnat a la dreta anterior a la del de l'esquerra, el paràgraf 
es queda sense ample en el qual escriure i l'efecte resultant és el de posar una única 
lletra  en  cada  línia.  Quan  en  escriure  es  produïsca  aquest  efecte  (que  pareix  que 
escrivim en vertical), és convenient comprovar que en el diàleg de Paràgraf no s'han 
introduït valors erronis per als sagnats o que no s'han creuat les pestanyes en el regle i 
s'ha invertit la de la dreta per la de l'esquerra.

Com separar correctament paràgrafsCom separar correctament paràgrafs
La característica Espaiat ens permet fixar una distància de separació Sobre el paràgraf 
i  Sota el paràgraf. Aquestes distàncies s'acumulen a les que establisquen el paràgraf 
anterior i posterior respectivament, és a dir, la distància Sobre el paràgraf comença a 
comptar a partir de la distància  Sota el paràgraf anterior i viceversa. Les distàncies 
s'estableixen en centímetres amb una precisió de centèsimes.

Vegem  alguns  exemples  en  què  s'ha  establit  una  línia  grisa  com  a  frontera  entre 
paràgrafs:

Paràgraf amb Espaiat Sobre el paràgraf de zero centímetres i  Sota el paràgraf d'un 
centímetre.

Paràgraf amb Espaiat Sobre el paràgraf de zero centímetres i Sota el paràgraf també 
de zero centímetres.

Paràgraf amb Espaiat Sobre el paràgraf d'un centímetre i Sota el paràgraf també d'un 
centímetre.

Paràgraf amb  Espaiat Sobre el paràgraf d'un centímetre i  Sota el paràgraf de zero 
centímetres.

Per regla general, s'estableix un model de paràgraf, normalment amb una separació amb 
el  següent,  i  aquest  és el  model  que es repeteix al  llarg  de tot  un text.  Així  s'evita 
separar els paràgrafs amb més d'una marca de fi de paràgraf (¶). Quan se separen dos 
paràgrafs amb més d'una fi de paràgraf (¶), el que es fa realment és inserir paràgrafs en 
blanc entre paràgraf i paràgraf, buits de caràcters, però potser no de propietats. Aquestes 
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propietats  sobren,  i  només poden portar  problemes a  l'hora de modificar  el  text,  de 
copiar i enganxar, etc. Aquests problemes s'aguditzen més si s'edita el text sense activar 
l'opció Caràcters no imprimibles del menú Visualitza.

InterlineatInterlineat
L'Interlineat és  la  distància  que  hi  ha  entre  les  línies  d'un mateix  paràgraf.  En un 
principi, l'alt per a cada línia d'un paràgraf el determina la grandària de la font més gran 
usada en aquesta línia. És el que s'anomena Interlineat senzill:

Línia amb text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New 
Roman 12 punts. Línia amb text Times New Roman 12 punts. Línia amb 

text Times New Roman 20 punts. Línia amb text Times New Roman 
12  punts.  Línia  amb  text  Times  New Roman  12  punts.  Línia  amb  text 
Times New Roman 12 punts.

A partir de la grandària senzilla que, com hem dit, l'estableix la font més gran usada en 
cada línia, es pot definir l'Interlineat de tipus 1,5 línies, el doble i el proporcional. El 
d'1,5 línies separa amb mitja línia més que el que li correspondria al senzill. El doble en 
deixa entre línia i línia un altre més en blanc de la grandària senzilla del que separarà. 
El  proporcional  s'estableix  en  un  tant  per  cent  del  senzill,  on  el  100%  equival  a 
l'interlineat senzill.

L'Interlineat 1,5 línies produeix exactament el mateix efecte que el proporcional amb 
150%:

Línia amb text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New 

Roman 12 punts. Línia  amb text  Times New Roman 12 punts.  Línia 

amb text Times New Roman 20 punts. Línia amb 

text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New Roman 12 

punts. Línia amb text Times New Roman 12 punts.

I l'Interlineat doble és també equivalent al proporcional de 200%:

Línia amb text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New 

Roman 12 punts. Línia  amb text  Times New Roman 12 punts.  Línia 

amb text Times New Roman 20 punts. Línia amb 

text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New Roman 12 

punts. Línia amb text Times New Roman 12 punts.

Per als següents exemples convé saber que la grandària senzilla d'una línia amb font 
Times New Roman de 12 punts és de 0,48 cm, i de 20 punts és de 0,8 cm.
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L'Interlineat  mínim estableix  per  a  totes  les  línies  una  grandària  mínima  en 
centímetres.  Si  la  grandària  que s'estableix  com a senzilla  per  a una línia  supera el 
mínim,  el  regle  prendrà  el  senzill  i,  si  no,  el  mínim.  Vegem-ne  un  exemple  amb 
interlineat mínim de 0,8 cm:

Línia amb text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New 

Roman 12 punts. Línia  amb text  Times New Roman 12 punts.  Línia 
amb text Times New Roman 20 punts. Línia amb 

text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New Roman 12 

punts. Línia amb text Times New Roman 12 punts.

L'opció Interlineat proporcional afig una proporció fixa a la grandària que s'estableix 
com a senzilla per a cada línia. A continuació apareix el mateix exemple que en els 
casos anteriors amb interlineat proporcional de 125%:

Línia amb text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New 

Roman 12 punts. Línia  amb text  Times New Roman 12 punts.  Línia 
amb text Times New Roman 20 punts. Línia amb 
text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New Roman 12 
punts. Línia amb text Times New Roman 12 punts.

L'opció  Interlineat mínim defineix el valor minim que volem. Si utilitzem diverses 
mides de tipus de lletra en un paràgraf, l'interlineat s'adapta automàticament a la mida 
del tipus de lletra més gran, però si preferim tenir un interlineat idèntic per a totes les 
línies, cal indicar un valor a  Mínim que corresponga a la mida de tipus de lletra més 
gran. Aquest és el mateix exemple que en els casos anteriors amb interlineat mínim 0,5 
cm:

Línia amb text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New 

Roman 12 punts. Línia  amb text  Times New Roman 12 punts.  Línia 
amb text Times New Roman 20 punts. Línia amb 
text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New Roman 12 
punts. Línia amb text Times New Roman 12 punts.

Finalment, en l'Interlineat fix no influeix per a res la grandària del text utilitzat, ja que 
es  dóna a  totes  les  línies  del  paràgraf  una mateixa  alçària  establida  en centímetres. 
Aquest és l'únic tipus d'Interlineat que pot provocar que el text d'uns regles aparega 
superposat amb el d'altres si la font usada sobrepassa l'alt del regle. Vegem l'exemple 
habitual amb un interlineat fix de 0,48 cm:

Línia amb text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New 
Roman 12 punts. Línia  amb text  Times New Roman 12 punts.  Línia 
amb text Times New Roman 20 punts. Línia amb 
text Times New Roman 12 punts. Línia amb text Times New Roman 12 
punts. Línia amb text Times New Roman 12 punts.

52



P r o c e s s a m e n t  d e  T e x t o s  a m b  O O - W r i t e r

Els interlineats més comuns (simple,  1,5 línies i doble) es poden establir directament 
des del submenú Interlineat dins del menú contextual.

Alineació vertical en una líniaAlineació vertical en una línia
Tornem, ara  que coneixem com treballa  l'interlineat,  a veure una opció que havíem 
deixat pendent en la fitxa d'Alineació del diàleg  Paràgraf. Es tracta de l'alineació en 
vertical  entre textos (Text a text) de distintes grandàries o aspectes en una mateixa 
línia.

L'Alineació automàtica prendrà per defecte el mode de la preestablida, que sol ser el 
de línia base i que fa coincidir les línies bases de les distintes fonts. L'Alineació Part 
superior, la de  Centre i la  Part inferior fan coincidir  a la mateixa altura els punts 
superior, central i inferior respectivament de cada font implicada:

Línia base █12 punts█_8 punts_█12 punts█_20 punts_█12 punts█

Part superior █12 punts█_8 punts_█12 punts█_20 punts_█12 punts█

Centre █12 punts█_8 punts_█12 punts█_20 punts_█12 punts█

Part inferior █12 punts█_8 punts_█12 punts█_20 punts_█12 punts█

La fi d'una pàginaLa fi d'una pàgina

Quan s'arriba al final d'una pàgina és OO-Writer qui passa automàticament a la següent 
pàgina. No cal acabar d'omplir completament totes les línies que cabrien en una pàgina 
per a poder escriure en la següent. Hi ha una variant de la fi de paràgraf que ens permet 
passar directament a una altra pàgina. Si es polsa la tecla Intro combinada amb la tecla 
de control (Ctrl+Intro), el nou paràgraf es crea en la pàgina següent. Es podria dir que 
s'ha  introduït  una  fi de  pàgina manual  en  compte  de  deixar  que  es  produïsca 
automàticament.

A  partir  d'ara  no  s'ha  d'omplir  la  resta  d'una  pàgina  amb  Intro,  que  produeix  els 
desaconsellats paràgrafs en blanc, per a passar a la següent.

La fi de pàgina manual implica una fi de paràgraf, de manera que no es pot forçar un 
salt de pàgina manualment que no coincidisca amb la fi o principi d'un paràgraf. Perquè 
el canvi d'una pàgina es produïsca enmig d'un paràgraf cal deixar que OO-Writer ho 
faça automàticament en acabar-se l'espai de la pàgina.

Hi ha una altra variant de la fi de paràgraf  més dèbil que no implica que s'acabe el 
paràgraf. Amb la combinació de la tecla majúscula i la tecla  Intro (Majús+Intro) es 
produeix una fi de línia (8) que envia el text al principi de la següent línia sense acabar 
el paràgraf (per això usa un altre símbol diferent del ¶).

Com  ja  hem  comentat,  el  concepte  de  paràgraf  en  un  processador  de  textos  no 
necessàriament coincideix amb el concepte gramatical. La fi de línia permet fusionar en 
un mateix paràgraf dos textos separats per punt i a part perquè OO-Writer els tracte com 
una sola unitat. O al contrari, permet trencar la línia abans d'arribar al final del paràgraf, 
molt  útil  per  a  escriure  en  vers.  Servisca  un  exemple  del  mateix  document  amb 
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Previsualització de la pàgina i amb Caràcters no imprimibles, per a apreciar l'ús de 
la fi de línia.

El flux del textEl flux del text
Si se sol·licita el diàleg de  Paràgraf en un paràgraf creat a partir d'una fi de pàgina 
(Ctrl+Intro), la pestanya Flux de text mostra un aspecte semblant a aquest:

Es pot veure que en l'apartat Salts, aquest paràgraf Insereix un salt de Tipus Pàgina en 
la  Posició Abans. Això indica que en provocar una fi de pàgina manualment amb el 
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teclat, es crea un nou paràgraf que inclou com a propietat provocar un salt de pàgina 
just davant d'aquest.

Precisament, que la posició dels Salts siga abans o després del paràgraf és l'única opció 
que veurem en aquest tema al respecte d'això, i deixarem la resta d'opcions per a quan 
es vegen columnes i pàgines.

En aquesta mateixa fitxa Flux del text ens trobem la separació sil·làbica automàtica o, 
el  que és el  mateix,  la  possibilitat  de posar  en  Automàtic la  Partició de mots.  És 
possible establir com a prerequisit per a produir una  Partició de mots, un mínim de 
Caràcters a la fi de la línia (abans del guió) i de  Caràcters al començament de la 
línia,  així  com que no es repetisca més d'un nombre donat de  Partició de mots en 
línies consecutives (Quantitat màxima de guions consecutius).

Les propietats de l'apartat  Salts i les opcions de Manté les línies juntes  i Manté els 
paràgrafs junts no s'hereten als nous paràgrafs creats amb Intro. No obstant això, el 
control d'òrfenes i vídues es manté a mesura que es van creant nous paràgrafs.

Mantenir juntes òrfenes i víduesMantenir juntes òrfenes i vídues
La resta d'Opcions de la fitxa Flux del text del diàleg Paràgraf serveixen per a mantenir 
unides certes línies d'un paràgraf quan aquest ha de ser repartit de forma automàtica per 
OO-Writer entre el final de la pàgina que acaba i el principi de la que comença.

Si desitgem que totes les línies del paràgraf es mantinguen unides en la mateixa pàgina 
hem d'usar l'opció Manté les línies juntes.

Més restrictiva és l'opció Manté els paràgrafs junts, que no sols conserva juntes totes 
les línies del paràgraf actual, sinó que, a més aquestes s'ajunten amb la primera línia del 
paràgraf següent.

Les línies òrfenes són les primeres línies d'un paràgraf que es queden aïllades en la part 
inferior  d'una  pàgina  que  es  completa.  Les  línies  vídues  són les  últimes  línies  d'un 
paràgraf que es queden aïllades en la part superior d'una pàgina següent.

El  Control  d'òrfenes  permet  establir  el  mínim permès  d'aquest  tipus  de línies,  i  el 
mateix succeeix amb el Control de vídues. Quan s'activen, el valor mínim per defecte 
és de dues línies aïllades.

TabuladorsTabuladors

La forma de poder fixar una distància concreta entre dues paraules no és posant espais 
en blanc entre les dues paraules. Les paraules s'han de separar amb un sol separador i el 
tabulador és el mecanisme adequat per a establir una distància superior o inferior que la 
que es posa automàticament amb un sol espai en blanc.

El tabulador és un separador de paraules d'espai variable, que separa la paraula anterior 
de la següent forçant que la segona comence en un lloc determinat anomenat marca de 
tabulació.

El tabulador s'insereix amb la tecla de tabulació (Tab o  F), i  el símbol amb què es 
representa quan s'usa l'opció de Caràcters no imprimbles del menú Visualitza és una 
fletxa cap a la dreta (). Si l'espai és molt xicotet, la fletxa () es redueix fins a ajustar-
se a l'espai.

Les marques de tabulació estan determinades en el regle horitzontal per alguns símbols 
com└ , ┴ o ┘.

55



F o r m a t  d e l  P a r à g r a f

Configuració del regle horitzontalConfiguració del regle horitzontal
Els  símbols  ┴ en  xicotet  que  apareixen  en  el  regle  horitzontal  es  refereixen  a  les 
marques de tabulació predeterminades i n'hi ha per defecte en tots els paràgrafs. En la 
imatge de l'exemple, els tabuladors separen les paraules altres i molt fins a les marques 
de tabulació predeterminades de la posició 7,25 cm.

Les marques de tabulació predeterminades apareixen per defecte cada 1,25 cm. Això es 
pot canviar en  Tabuladors de l'apartat  General de la secció  OpenOffice.Org Write 
del diàleg que ens proporciona l'opció Opcions del menú Eines.

Com s'aprecia en el diàleg, és possible també canviar la  Unitat de mesura del regle, 
encara que això resulta més ràpid de fer amb el menú contextual sobre un dels regles 
(vertical o horitzontal).

La distància entre tabuladors determinarà també quins valors agafa el  Sagnat d'Abans 
del text quan es canvia amb els botons de reduir i augmentar el sagnat (  i ) de la 
barra  de  Format. Les  posicions  que  prenga  aquest  sagnat  serà  un  múltiple  de  la 
distància entre tabuladors establida.
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Marques de tabulacióMarques de tabulació
En el cantó on s'encreuen els dos regles (horitzontal i vertical) hi ha un botó ( ) que 
indica el tipus de marca de tabulació que es pot establir en aquest instant sobre el regle. 
En polsar aquest botó, el Tipus de marca de tabulació commuta d'esquerra  ( ) a dreta 
( ), decimal ( ), centrat ( ) i de nou a esquerra. Les marques es fixen en el regle fent 
clic amb el punter del ratolí sobre una zona lliure del regle:

Les marques de tabulació predeterminades desapareixen a l'esquerra de qualsevol marca 
de tabulació d'aquests tipus que s'estableix manualment, i queden només les marques 
predeterminades de la dreta.

Amb el punter del ratolí,  les marques de tabulació es mouen arrossegant-les sobre el 
mateix regle, i s'eliminen arrossegant-les fora (no importa el lloc).

Quan  s'insereix  un  tabulador  abans  d'una  marca  de  tabulació  esquerra,  la  paraula 
següent al tabulador s'alinea per la part esquerra amb la marca de tabulació (igual que 
succeeix amb les marques de tabulació predeterminades).

Si es tracta d'una marca de tabulació dreta, la resta del text que ve a continuació del 
tabulador s'alinea per la dreta amb la marca.

Amb una marca de tabulació de tipus centrat, el text que ve a continuació del tabulador 
se centra amb la posició en què està la marca.

Una marca de tabulació de tipus  Decimal actua com una de tipus  Dreta mentre  no 
aparega en la resta del text que ve després del tabulador una primera coma, ja que en 
aquest cas es fa coincidir la posició de la coma amb la de la marca. Resulta útil per a 
alinear amb la marca de tabulació establir valors numèrics per a la coma decimal.

Les marques de tabulació són una propietat del paràgraf, de manera que apareixen o 
desapareixen segons es mou el  cursor a uns paràgrafs  o altres  que tinguen distintes 
marques de tabulació. No obstant això, com que quan es crea un nou paràgraf s'hereten 
les propietats de què es parteix, d'un primer paràgraf amb unes determinades marques 
de  tabulació  es  poden  crear  paràgrafs  consecutius  amb  una  mateixa  estructura  de 
tabulació:
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Com qualsevol altra propietat del paràgraf, les marques de tabulació poden ajustar-se 
des del menú Paràgraf.

En la fitxa Tabuladors apareix una llista de marques de tabulació identificables per la 
seua  posició,  i  quan se'n  selecciona  una  de la  llista,  es  mostren  les  característiques 
d'aquesta marca de tabulació.

Es  poden  suprimir totes  les  marques  de  tabulació  (Suprimeix-ho  tot) o  suprimir 
únicament la seleccionada de la llista (Suprimeix). De la seleccionada es poden canviar 
qualsevol  de  les  característiques  excepte  la  posició,  que  n'és  l'identificador.  Per  a 
canviar-la de posició cal  copiar-la de nou a una altra  posició.  Per a posar una nova 
marca de tabulació només cal posar una nova posició, en el cap de la llista, i en polsar el 
botó Nou s'introduirà en la llista amb les característiques que estiguen seleccionades en 
aquell moment.

És possible canviar el Caràcter usat per tipus decimal, que per defecte és la coma. Una 
altra característica que es permet variar és aplicar un Caràcter de farciment com ara 
punts, guions, subratllat o qualsevol altre Caràcter; aquest ompliment s'aplica a l'espai 
que ocupa el tabulador.
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Vegem ara l'estructura de tabulació que es correspondria amb les característiques de 
l'exemple: Decimal amb punt i tots els tipus de Caràcter de farciment.

Quan editem amb l'opció de Caràcters no imprimibles, el símbol del tabulador () se 
substitueix pel caràcter de farciment amb un fons gris que indica que els caràcters no 
estan teclejats, sino que omplin l'espai d'un tabulador. La Previsualització de la pàgina 
del menú Fitxer mostra la realitat de com serà imprés.
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Adorns per als paràgrafsAdorns per als paràgrafs

La fitxa  Inicials destacades del diàleg Paràgraf ens permet fer més gran la primera 
lletra d'un text.

El diàleg  Configuració permet visualitzar les inicials destacades o optar per  Tota la 
paraula.  Es pot canviar el valor per defecte que proposa tres  Línies per a l'alt,  i  la 
d'Espai per al text. Si es proporciona un Contingut per al Text, en compte de deixar 
que se seleccione automàticament, se substituirà la primera paraula del paràgraf.

El següent exemple coincideix amb les propietats que mostra la imatge del diàleg:

n tan alt grau excel·leix lo militar estament, que deuria ésser 
molt reverit si los cavallers observaven aquelll segons la fi per 
què fonc instituït e ordenat. E per tant com la divina 

Providència ha ordenat e li plau que los set planets donen influència en lo 
món e tenen domini sobre la humana natura, donat-los diverses 
inclinacions de pecar e viciosament viure, emperó no els ha tolt l'universal 
Creador lo franc arbitre, que si aquell és ben regit les poden, virtuosament 
vivint, mitigar e vençre, si usar volen de discreció; e per ço, ab lo divinal 
adjutori, serà departit lo present llibre de cavalleria en set parts 
principals, per demostrar l'honor e senyoria que los cavallers deuen haver 
sobre lo poble.

E

VoresVores
Una altra forma d'adornar els paràgrafs és mitjançant Vores. Vegem amb detall la seua 
fitxa corresponet en el diàleg Paràgraf:
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En l'Arranjament de línies es pot triar entre cinc combinacions de vores Estàndard, o 
optar per un combinat Definit per l'usuari, on es permet establir qualsevol combinació 
de vores, només fent clic sobre un dels costats del quadrat per a activar o desactivar 
aquesta vora. L'Estil  i el  Color de la Línia triats determinen com és la vora que es té 
seleccionada en Arranjament de línies, o el que es posarà a continuació. Això permet 
mesclar distints tipus en un mateix paràgraf, com en l'exemple:

Vores variades de colors.

Independentment, se li pot posar Ombra triant en Estil de l'ombra una de les possibles 
orientacions. A l'Ombra de la vora es pot variar la Distància i el Color:

Vora de 4 pt amb Ombra a 0,5 cm de Distància i Color Marró

L'exemple anterior serveix per a il·lustrar que les vores dels paràgrafs s'ajusten a l'ample 
i  alt  del  paràgraf.  L'alt  el  determinen  el  nombre  de  files  i  l'ample,  els  sagnats.  En 
l'exemple de vora amb ombra, el paràgraf no arriba als marges de la pàgina, està sagnat 
un centímetre per cada costat, la qual cosa fa que la vora s'aproxime més al text que en 
l'exemple de les vores de colors.

És, precisament, l'espaiat al contingut el que permet ajustar-se més o menys al paràgraf 
per cada costat (Esquerra, Dreta, Part superior i Part inferior). El següent exemple 
no porta espaiat al contingut (zero centímetres per cada costat):

n tan alt grau excel·leix lo militar estament, que deuria ésser 
molt reverit si los cavallers observaven aquelll segons la fi 
per què fonc instituït e ordenat. E per tant com la divina 

Providència ha ordenat e li plau que los set planets donen influència 
en lo món e tenen domini sobre la humana natura, donat-los diverses 
inclinacions de pecar e viciosament viure, emperó no els ha tolt 
l'universal Creador lo franc arbitre, que si aquell és ben regit les poden, 
virtuosament vivint, mitigar e vençre, si usar volen de discreció; e per 
ço, ab lo divinal adjutori, serà departit lo present llibre de cavalleria en 

E
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set parts principals, per demostrar l'honor e senyoria que los cavallers 
deuen haver sobre lo poble.

Aquest altre exemple té un espaiat al contingut d'un centímetre en la  Part superior i 
Part inferior i mig a Esquerra i Dreta:

n tan alt grau excel·leix lo militar estament, que 
deuria ésser molt reverit si los cavallers observaven 
aquelll segons la fi per què fonc instituït e ordenat. E 

per tant com la divina Providència ha ordenat e li plau que los 
set planets donen influència en lo món e tenen domini sobre la 
humana natura, donat-los diverses inclinacions de pecar e 
viciosament viure, emperó no els ha tolt l'universal Creador lo 
franc arbitre, que si aquell és ben regit les poden, virtuosament 
vivint, mitigar e vençre, si usar volen de discreció; e per ço, ab lo 
divinal adjutori, serà departit lo present llibre de cavalleria en 
set parts principals, per demostrar l'honor e senyoria que los 
cavallers deuen haver sobre lo poble.

E

Per a poder posar distàncies distintes, com en l'exemple anterior, cal desactivar l'opció 
Sincronitza l'Espaiat al contingut.

Quan s'estableix un Espaiat al contingut Esquerra o Dreta, els sagnats no comencen a 
comptar  dels  marges  esquerre  i  dret  reals  del  full,  sinó  que  aquests  es  consideren 
desplaçats cap a l'interior en les distàncies indicades en Espaiat al contingut. Aquests 
marges imaginaris i desplaçats es denoten amb unes ratlles verticals en el regle. Es pot 
apreciar en la imatge següent :

També es pot veure que el text no comença i acaba exactament en els sagnats, sinó que 
se separa dels sagnats en l'ample del contorn; això és perquè es considera com a part del 
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text, encara que no hi estiga apegat. En el paràgraf previ, que tenia els mateixos sagnats 
però el contorn no guardava l'espaiat al contingut, es pot entendre millor. El contorn 
comparteix el mateix espai que el text, que queda entre sagnats:

En propietats de la vora d'un paràgraf està la de Fusiona amb el paràgraf següent, que 
ens permet incloure més d'un paràgraf en la mateixa vora:

Aquest paràgraf Fusiona amb el paràgraf següent.

Aquest també Fusiona amb el paràgraf següent.

Aquest altre paràgraf no Fusiona amb el paràgraf següent.

Els quatre paràgrafs tenen el mateix tipus de contorn i sagnats.

Però perquè un paràgraf es puga fusionar amb el paràgraf següent ambdós han de tenir 
les mateixes propietats respecte a l'ample, és a dir, tenir els sagnats.

Aquest paràgraf  Fusiona amb el paràgraf següent.

Aquest també Fusiona amb el paràgraf següent.

Aquest altre paràgraf no Fusiona amb el paràgraf següent.

Ara el primer té un altre tipus de contorn, i el tercer, altres sagnats.

FonsFons
També és possible  decorar  un paràgraf posant color al  fons amb el  botó del pot de 
pintura ( ) de la barra de Format. El botó disposa d'un desplegable que proporciona la 
botonera flotant des del qual es pot triar el color. El Color del fons es pot canviar també 
des de la fitxa Fons del diàleg Paràgraf.
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El fons d'un paràgraf és una àrea que està delimitada a l'ample pels sagnats...

Paràgraf d'un centímetre de sagnat a cada costat.

Un altre paràgraf de dos centímetres de sagnat a cada costat.

I un altre de tres centímetres de sagnat a cada costat.

...i a l'alt per les línies:

Cal distingir entre el fons d'un paràgraf i el color de 
fons que puga tenir el text. El color del fons del text 
s'aplica damunt del color que puga prendre el fons 
del paràgraf, i únicament allí on hi ha text. El 
paràgraf té una àrea de fons més àmplia.

Però si el paràgraf té contorn, l'àrea de fons és la compresa dins d'aquest contorn:

Cal distingir entre el fons d'un paràgraf i el 
color de fons que puga tenir el text. El color 
del fons del text s'aplica damunt del color que 
puga prendre el fons del paràgraf, i únicament 
allí on hi ha text. El paràgraf té una àrea de 
fons més àmplia.

Quan dos paràgrafs consecutius tenen el mateix color de fons, l'espai de separació entre 
paràgrafs també es pinta:

Paràgraf d'un centímetre de sagnat a cada costat.

Un altre paràgraf de dos centímetres de sagnat a cada costat.

I un altre de tres centímetres de sagnat a cada costat.

Encara que tinguen sagnats o vores distints:

Vora sense Espaiat al contingut.
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Vora amb Espaiat al contingut.

Si els colors canvien d'un paràgraf a un altre, la separació pren el color que tinga la 
pàgina:

Vora sense Espaiat al contingut.

Vora amb Espaiat al contingut.

Imatge de farcimentImatge de farciment
Una altra possibilitat més de decoració és omplir el fons d'un paràgraf amb una imatge. 
Per a això s'ha de posar el Fons del paràgraf com a Gràfic, en compte de com a Color, i 
després seleccionar la imatge d'un fitxer. L'ompliment amb la imatge pot ser de Tipus 
Posició,  Àrea o  Mosaic.  En cas  de  Posició,  aquesta  es  pot  triar  en  un quadre  que 
permet seleccionar un lateral, un cantó o el centre:

Les possibilitats  són moltes,  però el  més habitual  en posar una imatge de fons d'un 
paràgraf és que es tracte d'una textura adequada per al Tipus Mosaic.

n tan alt grau excel·leix lo militar estament, que 
deuria ésser molt reverit si los cavallers 
observaven aquelll segons la fi per què fonc 

instituït e ordenat. E per tant com la divina Providència 
ha ordenat e li plau que los set planets donen influència 
en lo món e tenen domini sobre la humana natura, 
donat-los diverses inclinacions de pecar e viciosament 
viure, emperó no els ha tolt l'universal Creador lo franc 

E
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arbitre, que si aquell és ben regit les poden, 
virtuosament vivint, mitigar e vençre, si usar volen de 
discreció; e per ço, ab lo divinal adjutori, serà departit 
lo present llibre de cavalleria en set parts principals, 
per demostrar l'honor e senyoria que los cavallers 
deuen haver sobre lo poble.
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ExercicisExercicis

Execcici 3-1Execcici 3-1
Escriu el següent exercici tenint en compte que:

1. “Estimat veí:” se separa 4 cm de l'anterior, i 0,5 cm del següent, com la resta de 
paràgrafs que, a més, sagnen la primera línia 1,5 cm i 0,5 cm pels costats.

2. “Atentament” se separa 2 cm de l'anterior i se sagna 8. La firma se sagna 10 cm.

Junta Ciutadana d'Edèn
Casa Consistorial

Plaça Major núm. 1

Edèn (Syldavia)

Estimat veí,

La Junta Ciutadana d'Edèn té el plaer d'invitar-lo a la celebració de la festivitat del Dia 
del Paradís. Com altres vegades, la Junta organitzarà una gran fira al llarg del bulevard  de les 
Pomeres i els seus voltants. Enguany,  a més de les atraccions infantils i parades ambulants, es 
muntarà un escenari al principi del bulevard, on el grup local La Flauta de Pan ens amenitzarà amb 
diverses interpretacions musicals i teatrals al llarg de la vesprada.

Es  demana  a  tots  els  ciutadans  que  respecten  les  zones  enjardinades  del  bulevard, 
sobretot  l'arbratge  i  els  seus  fruits,  i  que  dipositen  qualsevol  tipus  d'envàs  o  embolcall  a  les 
papereres. La Junta ha disposat instal·lar una sèrie de xicotets contenidors mòbils com a afegit a 
l'actual equipament urbà de què disposa el bulevard.

Aprofitem per  a recordar-li  la conveniència  de reciclar  i  els  avantatges  que  aquesta 
actitud està reportant  al municipi.  Per  això, tot  l'equipament  addicional  portarà per  separat  els 
recipients  de  cada  tipus  de  deixalla,  distingible  pels  colors  habituals  que  ja  s'usen  en la resta 
d'instal·lacions permanents.

La  circulació  rodada  a  la  zona  quedarà  restringida  únicament  al  transport  públic  i 
serveis  d'emergència.  És  aconsellable  que  utilitze  els  serveis  de  transport  públic,  que  seran 
reforçats per a l'ocasió.

Atentament,

Charles Foster Kane
Alcalde d'Edèn.
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Exercici 3-2Exercici 3-2
Aquest exercici consta de dues pàgines en un únic document. El mateix document conté 
els comentaris que indiquen què s'ha de fer, fins i tot per a obtenir una segona pàgina.

Potser et veges més d'una vegada en la situació d'haver de fer una sol·licitud. Quan arribe l'ocasió, 
després de posar detalladament les teues dades (nom, cognoms, document d'identitat, domicili, etc.) 
hauràs de fer una cosa així:

EXPOSE: Que sóc major d'edat, estic en plenes facultats 
mentals,  i  sense  cap  impediment  físic  o 
psíquic,  ni  que  consta  antecedent  que  faça 
suposar que no resulta apropiat.

SOL·LICITE: Que  em  siga  concedit,  per  part  de  la  meua 
parella, el permís de poder eixir alguns caps de 
setmana a prendre alguna cervesa amb amics o 
amigues sense posteriors perjudicis.

El text usat en l'exemple de fragment de sol·licitud és Times New Roman 12 punts. L'efecte de 
separar EXPOSE i SOL·LICITE de la resta del paràgraf s'aconsegueix amb un sagnat en primera 
línia de -4 cm, sobre els 5 cm de sagnat esquerra i els 3 cm de sagnat dreta que també porta. Perquè 
el “Que” comence un centímetre després que la resta de línies cal posar una marca de tabulador en el 
centímetre 6. I per a aconseguir aquesta marca fan falta dos tabuladors, ja que el primer es queda en 
el sagnat de l'esquerra; és el que passa quan la primera línia està menys sagnada que la resta.

Per a passar a la  pàgina següent, en acabar aquest paràgraf, combina la marca de fi de paràgraf (¶) 
amb la tecla de control (Ctrl+Intro).
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Com a exemple d'escriptura en vers usarem un famós sonet de l'il·lustre Ausiàs March:

Com un actor inexpert que surt a escena 
i li ve por i esguerra el seu paper, 
o un enfurit a qui la ràbia emplena, 
tan fortament, que el seu cor no el sosté, 
així, tement fiar-me, el ritu exacte 
d'amor oblido i no sé dir-ne el dret, 
i semblo en l'amor meu perdre puixança 
de tant com damunt meu en sento el pes.

Doncs, que el meu gest em faci eloqüència 
i de mut nunci del pit parlador, 
que accepta amor i en vol més recompensa 
que la llengua que més ha dit millor.
Desxifra, tu, el que ha escrit l'amor silent: 
sentir amb els ulls pertany a amor sabent. 

Ausiàs March

El poema està en Times New Roman 12 punts i sagnat únicament per l'esquerra 5 cm. Cada estrofa 
és un únic paràgraf que se separa del següent amb 0,2 cm, i els versos trenquen (acaben) amb una fi 
de línia. La signatura està sagnada 10 cm i separada del següent 0,5 cm.

El text que ve a continuació està fet amb Monotype Corsiva 12 punts, sagnat de 2 cm per cada costat 
i -0,5 cm en la primera línia. La lletra inicial té una distància fins al text de 0,5 cm. Les vores són de 
5,05 punts amb ombra grisa de 0,18 cm i separats del text una distància d'1 cm per dalt i per baix i 
0,5 cm a dreta i esquerra.

n tan alt grau excel·leix lo militar estament, que 
deuria ésser molt reverit si los cavallers observaven 
aquelll segons la fi per què fonc instituït e ordenat. E 

per tant com la divina Providència ha ordenat e li plau que los 
set planets donen influència en lo món e tenen domini sobre la 
humana natura, donat-los diverses inclinacions de pecar e 
viciosament viure, emperó no els ha tolt l'universal Creador lo 
franc arbitre, que si aquell és ben regit les poden, virtuosament 
vivint, mitigar e vençre, si usar volen de discreció; 

E
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Numeracions,Numeracions,   

pics i  taulespics i  taules

ontinuant  amb el  menú de  Format i  seguint  l'ordre d'aparició,  la  primera opció 
pendent de veure és Pics i numeració. Es tracta d'una propietat que pertany realment 
al paràgraf, però que per la seua complexitat al combinar-se en diversos paràgrafs, se 

li ha dedicat un apartat específic en el menú Format. Després també veurem una eina de gran 
utilitat quan volem organitzar dades i no necessitem la potència d'un full de càlcul; es tracta de 
la Taula, que disposa d'un menú propi en la barra Estàndard.

C
Pics i numeracióPics i numeració

Quan  es  pretén  enumerar  els  elements  d'una  llista  se  solen  marcar,  en  començar 
cadascun, amb un pic o un número. Per exemple, els ingredients d'unes postres es poden 
posar cada un en un paràgraf que comence per guió (-):

- Llet.

...i  sorprenentment,  en  acabar  el  primer  paràgraf,  OO-Writer  interpreta  que  s'està 
realitzant una enumeració que usa com a pic el guió i canvia l'aspecte d'aquest i dels 
paràgrafs següents:

– Llet.

– Farina.

– Ous.

– Sucre.

OO-Writer fa aquesta conversió en acabar un paràgraf (¶) que comença per guió (-), 
signe més (+) o asterisc (*) o per números seguits de punt que puguen ser interpretats 
com una enumeració:

- Llet.



– Llet.
– Farina.
– Ous.
– Sucre.

* Llet.



• Llet.
• Farina.
• Ous.
• Sucre.

1. Llet.



1. Llet.
2. Farina.
3. Ous.
4. Sucre.

I. Llet.



I. Llet.
II. Farina.
III. Ous.
IV. Sucre.

Si en començar el segon paràgraf resulta que OO-Writer ha suposat erròniament que es 
tracta d'una numeració, es pot Desfer el format automàtic en el menú Edita  (Ctrl+Z), 
amb el  botó ( ) de la barra  Estàndard,  o amb el  mateix teclat  combinant la tecla 
d'alternativa (Alt) amb la d'esborrament (,  o Retrocés).

El format automàtic es pot desactivar i activar de forma general amb l'opció En teclejar 
del submenú Correcció automàtica del menú  Format, i específicament l'operació de 
detectar una numeració o pic es pot desactivar i activar amb l'opció Aplica numeració 
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– Símbol: • de la fitxa Opcions del diàleg que s'obté en l'opció Opcions de correcció 
automàtica del menú Eines.

La interpretació automàtica de les numeracions o pics que fa el format automàtic només 
s'aplica en paràgrafs amb els estils Predeterminat, Cos de text o Cos de text amb sagnat.

Quan s'acabe la numeració, per a recuperar el format sense el pic o la numeració, només cal 
prémer la tecla Intro sense haver escrit res més darrere del pic o la numeració, i el paràgraf 
pren el seu aspecte normal.

Una altra possibilitat per a desactivar una numeració o pic en començar un paràgraf és 
polsar dues vegades la tecla d'esborrament (,  o Retrocés). És necessari fer-ho dues 
vegades perquè la primera vegada només elimina el símbol (o el número) que s'utilitza 
com a pic o numeració, però no el nivell de sagnat afegit de la numeració que es té.

També  és  possible  desactivar  una  numeració  o pic  polsant  el  corresponent  botó  de 
numeració ( ) o pic ( ) de la barra de Format. Aqueste mètode de desactivació és 
vàlid, no sols en començar un paràgraf, sinó també per a un paràgraf ja escrit:

I. Llet.
II. Farina.

Ous.
III. Sucre.

NumeracióNumeració
Com es  pot  observar,  en  desactivar  la  numeració  en  un paràgraf,  es  reassignen  els 
números a la resta de paràgrafs, mantenint l'ordre natural. Això s'esdevé tant en traure 
un element de la numeració com en afegir-lo. Per a afegir-lo n'hi ha prou amb crear un 
nou paràgraf, en la posició que interesse, a partir d'un de ja numerat:

I. Llet.
II. Farina.
III. Mantega.

Ous.
IV. Sucre.

Per a fixar aquesta  propietat de numeració a un paràgraf ja existent, si es troba precedit 
per una numeració (no necessàriament en el paràgraf immediatament superior), es pot 
invocar  a  l'opció  Continua  amb la  numeració  anterior del  menú  contextual.  En 
l'exemple
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I. Llet.
II. Farina.
III. Mantega.

Ous.
Llevat.

IV. Sucre.

...després d'afegir  llevat,  seleccionant  o deixant  el  cursor en aquest  paràgraf,  podem 
incorporar-lo a la numeració amb l'opció  Continua amb la numeració anterior del 
menú contextual:

I. Llet.
II. Farina.
III. Mantega.

Ous.
IV. Llevat.
V. Sucre.

El botó de la barra d'eines ( ) no sols pot desactivar sinó també activar un o més paràgrafs 
segons la posició del cursor o el text seleccionat. Seguint el mateix exemple

I. Llet.
II. Farina.
III. Mantega.

Ous.
Cacau.

IV. Llevat.
V. Sucre

...després d'afegir Cacau, se selecciona o deixa el cursor en el seu paràgraf i es polsa 

I. Llet.
II. Farina.
III. Mantega.

Ous.
1. Cacau.
IV. Llevat.
V. Sucre

El  resultat  obtingut  en  aqueste  cas  pot  no  ser  el  que  es  busca,  perquè  el  botó  de 
numeració  no  aplica  per  defecte  la  mateixa  numeració.  Repetint  l'operació  amb  el 
paràgraf de Ous

I. Llet.
II. Farina.
III. Mantega.
IV. Ous.
1. Cacau.
V. Llevat.
VI. Sucre

Es pot  comprovar  que ara  el  botó ( )  sí  que aplica  la  mateixa  numeració  que als 
paràgrafs anteriors, pel fet que ara el paràgraf implicat està immediatament després d'un 
altre amb aquest tipus de numeració.
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Una forma de reunificar la numeració de l'exemple ràpidament pot ser seleccionar tots 
els ingredients i polsar dues vegades seguides el botó  (desactivar i activar):

1. Llet.
2. Farina.
3. Mantega.
4. Ous.
5. Cacau.
6. Llevat.
7. Sucre.

La fitxa de Tipus de numeració del diàleg que s'obté amb l'opció Pics i numeració del 
menú Format també possibilita desactivar o activar aquesta propietat. El diàleg també 
serveix per a canviar de tipus; per exemple, de numeració aràbiga a romana.

Una  altra  forma  de  fixar  aquesta  propietat  a  un  paràgraf  és  per  mitjà  de  la  fitxa 
d'Esquema i numeració del diàleg  Paràgraf del menú  Format. En l'apartat  Estil de 
numeració es pot triar un dels estils de numeració.
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En  Estil de numeració són molts els estils que es poden triar.  Més endavant,  quan 
tractem els estils veurem com es poden modificar aquests o crear-ne de nous. Perquè 
les opcions de Numeració de línies tinguen efecte ha d'activar-se Mostra numeració 
del diàleg de l'opció Numeració de línies del menú Eines.

Aquest  diàleg  ens  permet  tornar  a  començar  la  Numeració,  i  en aquest  cas  es pot 
començar amb un número diferent d'1:

1. Llet.
2. Farina.
3. Mantega.

5 Ous.
6 Cacau.
7 Llevat.
5 Sucre.

PicsPics
El  tractament  per  als  pics  és  molt  semblant  al  de  la  numeració.  Des  de  la  fitxa 
Esquema i Numeració del diàleg  Paràgraf de menú Format es pot triar un Estil de 
numeració que corresponga a un tipus  de pic.  El botó ( )  de la barra  de  Format 
desactiva qualsevol tipus de pic i n'activa un per defecte (•). I en la fitxa Pics del diàleg 
Pics i numeració es pot triar-ne un:

Cal indicar que aquest últim diàleg Pics i numeració pot ser també invocat des de 
l'opció Numeració/Pics del menú contextual:
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Si com a pic volem utilitzar una imatge en compte d'un símbol,  en la fitxa Gràfics es 
mostren molts possibles pics per a usar.  La imatge que use el pic pot desar-se en el 
mateix document o vincular-se a un fitxer extern mitjançant l'opció Enllaça gràfics.

Si es vol usar qualsevol altra imatge que es tinga en un fitxer, només cal triar un pic 
d'imatge qualsevol de la  Selecció de la fitxa  Gràfics i anar a modificar-la a la fitxa 
Opcions per a indicar on està ubicat el fitxer per mitjà del menú Selecciona i l'opció 
Des d'un fitxer:

El  submenú  Galeria del  menú  Selecciona  de l'opció  Gràfics permet  triar  un fitxer 
d'entre les imatges de la galeria que es veurà més avant. Coincideix amb els cinquanta 
tipus de pics proposats en la fitxa Gràfics.

Des d'aquesta fitxa Opcions és possible també indicar (en Numeració) que la imatge és 
un Gràfic enllaçat en compte d'estar incorporada al document:
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OpcionsOpcions
L'aspecte de la fitxa Opcions pot variar depenent de:

1. El tipus de Numeració pel qual s'opte.

2. El que tinguen els paràgrafs implicats pel cursor quan s'ha invocat el diàleg.

3. La Selecció prèviament triada en una altra fitxa.

És a dir, la fitxa serveix per a poder canviar el  Format del pic o numeració que es 
vulga, i depenent de què es pretenga modificar els camps a especificar poden ser uns o 
altres. Per a un pic de tipus imatge se sol·licita (a més de la ubicació del fitxer amb la 
imatge) l'amplada i l'alçada en centímetres per a la imatge.

Si es vol que la imatge mantinga les proporcions originals, s'ha d'activar  Conserva la 
relació. Amb l'Alineament  es pot determinar la posició en vertical del pic:

Part superior de la línia de base  
Centre de la línia de base  

Part inferior de la línia de base  

Part superior del caràcter
Centre del caràcter
Part inferior del caràcter
Part superior de la línia
Centre de la línia
Part inferior de la línia

Per a un pic de símbol, els camps sol·licitats són l'estil de caràcter que usarà el pic i el 
caràcter o símbol:
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El botó   invoca el  mateix diàleg  Símbols del  menú  Insereix per a poder triar  el 
Caràcter que farà de pic.

Si es tria qualsevol altra  Numeració,  es disposa d'un camp per a establir els caràcters 
que es desitja que acompanyen el número per  Davant (per exemple “('') i els que es 
desitja per Darrere (per exemple “.) - “):

(A.) - Llet.
(B.) - Farina.
(C.) - Mantega.
(D.) - Ous.
(E.) - Cacau.
(F.) - Llevat.
(G.) - Sucre.

El camp Estil de caràcter estableix l'estil usat tant pels caràcters Abans i Després, com 
per a la numeració triada. El camp Mostra els subnivells prendrà sentit quan es vegen 
els  Esquemes;  i  en  el  camp  Inicia  a s'estableix  quin  és  el  primer  element  de  la 
Numeració:

Una numeració “A, B, C...” es converteix en una numeració “A..., AA..., AAA...” quan 
se supera la Z (A..., Z, AA..., AZ, BA..., ZZ, AAA...,ZZZ).
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Les numeracions amb lletres o números romans es disposen tant en majúscules com en 
minúscules.

Una  numeració especial  és  Cap,  que  no  posa  número  de  cap  tipus,  però  manté 
l'estructura de la  numeració i  amb els  caràcters  Abans i  Desprès (“(*” i  “.) -  ” en 
l'exemple), pot formar alguna cosa pareguda a un pic:

(*) - Llet.
(*) - Farina.
(*) - Mantega.
(*) - Ous.
(*) - Cacau.
(*) - Llevat.
(*) - Sucre.

En la fitxa Opcions també es pot apreciar que els pics i numeracions tenen el Format-
Nivell, fins a 10. Els pics o numeracions simples són aquells que tenen les mateixes 
propietats en els deu nivells al mateix temps (opció 1-10 de la llista Nivell).

EsquemesEsquemes
Seleccionant un nivell en concret (diferent de l'1-10), si s'estableixen característiques, 
aquestes  són  exclusives  per  a  aquest  nivell.  Quan  es  proporcionen  distintes 
característiques per a almenys un dels nivells, el conjunt de numeracions i pics usats 
conjuntament s'anomena esquema.

És possible derivar esquemes d'una numeració, un pic o modificant un altre esquema. 
Hi ha algunes combinacions d'esquemes ja establides que es poden trobar en la fitxa 
Esquema:

Cada  nivell  d'un  esquema  se  sol  sagnar  automàticament  un  poc  més  que  el  nivell 
anterior. La forma de canviar de nivell des del teclat és usant la tecla de tabulació en 
començar un paràgraf que pertany a l'esquema:

 1. Llet.
 2. 
 3. Farina.
 4. Mantega.
 5. Ous.
 6. Cacau.

 7. Llevat.
 8. Sucre.

 1. Llet.
 a)

 2. Farina.
 3. Mantega.

 4. Ous.
 5. Cacau.
 6. Llevat.
 7. Sucre.

 1. Llet.
 a)  3 gots↵

 2. Farina.
 3. Mantega.
 4. Ous.
 5. Cacau.
 6. Llevat.
 7. Sucre.
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 1. Llet.
 a) 3 gots
 b)Calfar

 2. Farina.
 3. Mantega.
 4. Ous.

 5. Cacau.
 6. Llevat.
 7. Sucre.

En l'exemple es mostra què teclejar per a generar els dos paràgrafs de segon nivell.

Abans  de  continuar  veient  com es  pot  canviar  de  nivell,  és  convenient  aprendre  a 
localitzar correctament un esquema amb el cursor:

 

Quan es posa el cursor davant d'una numeració o pic es remarquen en gris totes les 
numeracions o pics dels paràgrafs vinculats amb l'esquema en aquest nivell. Aquestes 
remarques en gris indiquen que el text no ha sigut introduït directament amb el teclat, 
sinó  que  es  tracta  de  camps  que  s'omplin  automàticament.  Serveixen,  a  més, per  a 
reconèixer  una  estructura  d'enumeració  (siga  numeració,  pic  o  esquema)  que  està 
treballant automàticament.

El dibuix associat a la tecla de tabulació (F) fa referència a la seua funció de desplaçar 
a la dreta quan es polsa sola i de desplaçar a l'esquerra quan es polsa combinada amb la 
tecla majúscula.

Quan el cursor està en aquesta posició o a l'altre costat  del pic,  és quan la tecla de 
tabulació té la funció d'augmentar el nivell d'un esquema, i la seua combinació amb 
majúscules (Majús+Tab) té la funció de disminuir de nivell en l'esquema.

Si es pretén utilitzar aquesta funcionalitat de la tecla de tabulació amb més d'un paràgraf 
al mateix temps, la forma és seleccionar-los des de la dreta d'un camp pic fins a la dreta 
d'un altre, sense seleccionar, d'aquest últim paràgraf, cap caràcter més:
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També es pot disminuir el nivell amb l'opció Avall un nivell del menú contextual si els 
paràgrafs implicats en el que se selecciona o el cursor estan en un esquema. I si aquests 
paràgrafs ho permeten, també es disposa d'Amunt un nivell en el menú contextual.

Quan es  té  el  cursor  en  una  numeració  (o  allò  que  s'ha seleccionat  implica  només 
paràgrafs de numeració,  pic o esquema),  una barra d'eines, la de  Pics i  numeració, 
s'activa automàticament (per defecte com a botonera flotant):

Aquesta  botonera  també  permet  augmentar  i  disminuir  el  nivell  d'esquema amb els 
botons  i . Els botons del costat (  i ) fan la mateixa funció, però canviant en 
conjunt els subnivells que corresponen als paràgrafs implicats. Per exemple, si el cursor 
es troba sobre el paràgraf de Farina, el botó  desplaça també els de Mantega, Ous i 
Cacau:

 1. Llet.
 a) 3 gots
 b)Calfar

 2. Farina.
 a) Mantega.
 b)Ous.
 c) Cacau.

 3. Llevat.
 4. Sucre.

 1. Llet.
 a) 3 gots
 b)Calfar
 c) Farina.

• Mantega.
• Ous.
• Cacau.

 2. Llevat.
 3. Sucre.

De manera semblant actuen els botons , ,  i . Els primers (  i ) avancen o 
retarden una posició els paràgrafs implicats, igual que ho fan les tecles de cursor amunt 
(↑) i avall (↓) combinades amb la de control (Ctrl+Amunt i Ctrl+Avall). Els altres dos 
(  i  ) fan el mateix, però movent en conjunt també els subnivells implicats. Per 
exemple,  si  el  cursor  està  sobre  el  paràgraf  de  Farina,   desplaça  també  els  de 
Mantega, Ous, Cacau i Llevat:
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 1. Llet.
 a) 3 gots
 b) Calfar
 c) Farina.

• Mantega.
• Ous.
• Cacau.

 2. Llevat.
 3. Sucre.

 1. Llet.
 a) 3 gots
 b)Farina.

• Mantega.
• Ous.
• Cacau.

 c) Calfar
 2. Llevat.
 3. Sucre.

Els botons ,  i  activen i desactiven pics o qualsevol de les dues característiques 
respectivament. El botó  agrega un paràgraf sense pic com els que hem vist que es 
generaven en polsar una vegada la tecla d'esborrament al principi del paràgraf.

El botó  reinicia la numeració en el paràgraf en què se situe el cursor. Aquesta funció 
es  troba  també  en  l'opció  Reinicialitza  la  numeració del  menú contextual quan el 
cursor es troba en una numeració o pic. Cap d'aquestes dues formes de reinicialitzar la 
numeració permeten establir un valor d'inici diferent del fixat en el camp Inicia a de la 
fitxa  Opcions del  diàleg  Pics  i  numeració,  mentre  que  en  la  fitxa  Esquema  i 
numeració del diàleg Paràgraf del menú Format sí que ens ho permet.

Finalment, el botó  invoca el diàleg de Pics i numeració. En aquest diàleg, en la fitxa 
Opcions havien quedat per veure un parell de camps:

El camp Mostra els subnivells permet que la numeració d'un nivell d'esquema es puga 
completar amb la numeració d'un o més nivells anteriors:

 1. Llet.
 a) Farina.
 b) Ous.

 2. Sucre.

 1. Llet.
 1.a)Farina.
 1.b)Ous.

 2. Sucre.

En l'apartat Tots els nivells, en activar la Numeració consecutiva s'aconsegueix que la 
numeració  continue  paràgraf  a  paràgraf  a  pesar  del  canvi  d'estil  i  sagnat  que  puga 
suposar un canvi de nivell:

 1. Llet.
 a) Farina.
 b) Ous.

 2. Sucre.

 1. Llet.
 b) Farina.
 c) Ous.

 4. Sucre.
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L'última fitxa pendent de veure és la de Posició:

Cada nivell d'un esquema se sagna 0,64 cm per defecte respecte al nivell anterior. És 
possible canviar aquest valor, que s'afig després d'aplicar el sagnat que tinga per si el 
paràgraf. Si el valor  del Sagnat per nivell es proporciona respecte al nivell anterior s'ha 
d'especificar  com a  Relatiu,  si  no,  la  distància  s'entén  que  és  des  del  sagnat  del 
paràgraf.

A la distància que establisca el Sagnat donada per nivell, que determina la posició del 
número  o  pic  usat,  s'hi  suma  l'Amplada  de  la  numeració per  a  determinar  on 
començarà el text. Quan és zero, el text de la resta de línies que no són la primera del 
paràgraf comença en la mateixa posició que el número o pic de la primera línia. Quan 
l'Amplada de la numeració és més gran que el que ocupa el número o el pic, el text de 
la primera línia se separa per defecte fins a la posició on comencen la resta de línies del 
paràgraf (sagnat del paràgraf, més sagnat del nivell, més Amplada de la numeració).

Precisament, per a la distància del pic al text en la primera línia es pot establir una 
Distància mínima entre la numeració i el text.

Quan el text en la primera línia comença en una posició més retardada que el text de la 
resta  de  línies  del  paràgraf,  es  pot  fer  un  Alineació  de  la  numeració a  esquerra, 
centrada  o  dreta.  Perquè  es  puga  apreciar  aquesta  alineació,  el  pic  (o  número)  ha 
d'ocupar  menys  que la  distància  que li  deixen  les  dues  posicions  del  text  (la  de la 
primera línia i la de la resta de línies). Totes aquestes propietats es poden determinar per 
a cada nivell o per als 10 nivells al mateix temps (opció 1-10). Per a poder restablir els 
valors de sagnat i espaiat predeterminats disposem del botó Per defecte.

Els següents exemples mostren distintes combinacions de sagnat al paràgraf i sagnat a 
la primera línia amb Sagnat del nivell, Amplada de la numeració, Distància mínima 
entre la numeració i el text i Alineació de la numeració. Per a poder comparar bé els 
efectes que produeixen totes aquestes característiques, s'usen un parell de paràgrafs de 
més d'una línia:

[9][Sagnat 0 cm.
[Amplada de la numeració 0 cm.
[Distància mínima #/text 0 cm.

[10][Sagnat 0 cm.
[Amplada de la numeració 0 cm.
[Distància mínima #/text 0 cm.
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[9] [Sagnat 0 cm
[Amplada de la numeració 0 cm
[Distància mínima #/text 1 cm

[10] [Sagnat 0 cm
[Amplada de la numeració 0 cm
[Distància mínima #/text 1 cm

[9][Sagnat 1 cm
[Amplada de la numeració 0 cm
[Distància mínima #/text 0 cm
[10][Sagnat 1 cm
[Amplada de la numeració 0 cm
[Distància mínima #/text 0 cm

[9] [Sagnat 1 cm
[Amplada de la numeració 0 cm
[Distància mínima #/text 1 cm
[10] [Sagnat 1 cm
[Amplada de la numeració 0 cm
[Distància mínima #/text 1 cm

[9] [Sagnat 0 cm
[Amplada de la numeració 1 cm
[Distància mínima #/text 0 cm

[10] [Sagnat 0 cm
[Amplada de la numeració 1 cm
[Distància mínima #/text 0 cm

[9] [Sagnat 0 cm
[Amplada de la numeració 1 cm
[Distància mínima #/text 1 cm

[10] [Sagnat 0 cm
[Amplada de la numeració 1 cm
[Distància mínima #/text 1 cm

[9] [Sagnat 1 cm
[Amplada de la numeració 1 cm
[Distància mínima #/text 0 cm.

[10] [Sagnat 1 cm
[Amplada de la numeració 1 cm
[Distància mínima #/text 0 cm

[9] [Sagnat 1 cm
[Amplada de la numeració 1 cm
[Distància mínima #/text 1 cm.

[10] [Sagnat 1 cm
[Amplada de la numeració 1 cm
[Distància mínima #/text 1 cm

[9] [Sagnat 0 cm.
[Amplada de la numeració 1 cm
[+ Sagnat paràgraf 1 cm

[10] [Sagnat 0 cm
[Amplada de la numeració 1 cm
[+ Sagnat paràgraf 1 cm

[9] [Sagnat 0 cm. (Esquerra)
[Amplada de la numeració 1 cm
[+ Sagnat primera línea 1 cm
[10] [Sagnat 0 cm. (Esquerra)
[Amplada de la numeració 1 cm
[+ Sagnat primera línea 1 cm

[9] [Sagnat 0 cm. (Centrat)
[Amplada de la numeració 1 cm
[+ Sagnat primera línia 1 cm
[10] [Sagnat 0 cm. (Centrat)

[Amplada de la numeració 1 cm
[+ Sagnat primera línia 1 cm

[9][Sagnat 0 cm. (Dreta)
[Amplada de la numeració 1 cm
[+ Sagnat primera línia 1 cm

[10][Sagnat 0 cm. (Dreta)
[Amplada de la numeració 1 cm
[+ Sagnat primera línia 1 cm

En resum, en el diàleg  Pics i numeració, les quatre primeres fitxes són per a triar un 
“tipus de pic amb símbol”, un “tipus de numeració”, un “tipus d'esquema” o un “tipus 
de pic amb imatges”. Les dues últimes fitxes,  Posició i  Opcions, són per a configurar 
allò que s'ha seleccionat de les quatre anteriors. Com que el diàleg resulta complex, el 
botó Restablir permet, en qualsevol fitxa, reposar els valors amb què es va obrir.

TaulesTaules

Les taules en OO-Writer  permeten organitzar  la informació de manera més còmoda.  La 
importància que tenen i les seues múltiples opcions fa que tinguen un menú exclusivament 
dedicat: el menú Taula.
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Crear una taulaCrear una taula
El primer pas que hem de fer per a treballar amb taules és, lògicament, crear-ne una. Per a això 
tenim opció Taula del submenú Insereix del menú Taula, o bé el botó amb la icona  de la 
barra d'eines  Estàndard. També és possible fer-ho combinant la tecla de control amb F12 
(Ctrl+F12), però en tot cas es podrà triar el que es descriu a continuació:

Nom: permet posar un nom a la taula. Això permetrà identificar-la, perquè en la barra d'estat 
inferior, quan estiguem dins de la taula, posarà el nom d'aquesta, i la casella en què estem. 
També ens és útil per a poder buscar aquest nom en el Navegador.

Mida: permet triar les Files i Columnes que tindrà.

Encapçalament: podem posar un encapçalament en les n primeres files, de manera que 
el format d'aquestes siga diferent de la resta. En el cas de voler encapçalament, podem 
triar quantes files del principi tindran aquest format d'encapçalament.

No dividideixis la taula: cal marcar aquesta opció si no volem que la taula es dividisca 
si no cap en la pàgina. D'aquesta manera passarà tota sencera a la pàgina següent.

Vora: si marquem aquesta opció farem que el contorn de la taula siga real (es veurà si 
s'imprimeix). Si no ho marquem, el contorn serà fictici i només es veurà en situar-nos 
dins de la taula.

En  tot  cas,  a  continuació  veurem que  podem configurar  les  vores,  el  fons  i  altres 
opcions en les taules.

Format automàtic: permet configurar la taula amb un dels molts formats predefinits 
que té OO-Writer. Veurem això amb un poc més de detall a continuació.

També podem inserir una taula mitjançant la fletxa que hi ha al costat del botó en la barra 
d'eines. Això permet dibuixar la taula, seleccionant directament files i columnes.
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Operacions bàsiques sobre taulesOperacions bàsiques sobre taules
Una vegada creada la taula, per a deixar-la al nostre gust, primer s'han de manejar certes 
operacions bàsiques sobre les taules, com ara:

● Seleccionar files i columnes per a donar-los un format.

● Afegir files i columnes que ens falten.

● Eliminar files i columnes que ens sobren.

● Redimensionar files i columnes.

Per a seleccionar files, columnes o cel·les d'una taula, el més còmode és arrossegar el 
ratolí per tota la zona que vulguem seleccionar. 

No obstant això, podem seleccionar una fila sencera (o una columna) triant, del menú Taula, 
submenú Selecciona, opció Fila (o Columna).

També podem seleccionar files i columnes senceres posant el ratolí en la vora esquerra (si és 
una fila) o superior (si és una columna). El ratolí canvia a una fletxa horitzontal o vertical, 
respectivament. Fent-hi clic llavors, seleccionarem tota la fila o columna.

Per a inserir files o columnes, ens hem de col·locar en la fila o columna a partir de la qual 
volem inserir-les i anar al menú Taula, submenú Insereix, opció Files... o opció Columnes.... 
En ambdós casos ens apareixerà un quadre perquè indiquem quin nombre de files o columnes 
volem afegir i si volem posar-les davant o darrere de la posició en què estem.

Per a esborrar files o columnes, les hem de seleccionar prèviament i després anar al submenú 
Suprimeix del menú Taula, siga amb l'opció Files o Columnes.
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Les funcionalitats que es proporcionen en les opcions Files o Columnes d'aquests apartats es 
troben  disponibles  també  en  els  submenús  Fila i  Columna del  menú  contextual 
acompanyades d'altres opcions.

Finalment, per a canviar la grandària de files i columnes podem fer-ho de forma manual o 
automàtica. De forma manual, n'hi ha prou amb col·locar el ratolí en les vores de la fila o 
columna que vulguem modificar (el ratolí canviarà de forma), i arrossegar fins a deixar-la amb 
la grandària desitjada. De forma automàtica, hem de seleccionar les files o columnes que 
vulguem canviar i anar al submenú Adaptació automàtica del menú Taula. Es pot triar entre 
les opcions:

● Amplada  de  la  columna:  per  a  establir  la  grandària  exacta  de  les  columnes 
seleccionades.

● Amplada òptima de la columna: assigna automàticament a cada columna una 
amplada òptima (la mínima imprescindible perquè hi càpia el contingut).

● Distribueix les columnes uniformement: assigna el mateix ample a totes les 
columnes seleccionades.

● Alçada de la fila: per a establir la grandària exacta de les files seleccionades.

● Alçada òptima de la fila: assigna automàticament a cada fila una alçada òptima 
(la mínima imprescindible perquè hi càpia el contingut).

● Distribueix  les  files  equitativament:  assigna  el  mateix  alt  a  totes  les  files 
seleccionades.

● Permet que les files queden partides entre pàgines i columnes: permet partir 
una fila  sempre que la  taula  puga partir-se entre  pàgines  o columnes (si  no, 
aquesta opció no estarà habilitada).

Fusionar i dividir Fusionar i dividir celcel·l·leses
És possible que de vegades vulguem que una fila es “bote” les normes i que una de les cel·les 
ocupe més espai del normal, bé horitzontalment o verticalment. En aquest cas, podem unir 
aquesta cel·la amb les adjacents, fent que ocupe el seu espai també. Per a això, hem de 
seleccionar totes les cel·les que vulguem unir:

I  després  hem d'anar al  menú  Taula,  opció  Fusiona les cel·les.  Si volem fer l'operació 
contrària, és a dir, col·locar unes quantes cel·les en l'espai on només n'hi ha una, ens hem de 
col·locar en la cel·la i anar al menú Taula, opció Divideix les cel·les. Ens apareixerà un diàleg 
com aquest:
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On podem triar en Divideix cada cel·la en quantes volem Dividir l'actual, si la volem dividir 
Horitzontalment o  Verticalment,  i  si  volem  que  les  cel·les  que  es  creen  siguen  En 
proporcions iguals entre si.

Formats i propietats de les taulesFormats i propietats de les taules
L'últim pas per a deixar la nostra taula llesta és donar-li el format que vulguem (fonts, vores, 
colors de fons, etc.). Per a això, podem triar un dels formats predefinits que té OO-Writer, o bé 
establir un format particular.

Per a fer ús de la formatació automàtica d'OO-Writer, ens hem de col·locar dins de la 
taula i accedir  al  menú  Taula, opció  Formatació automàtica. Apareixerà un diàleg 
perquè triem entre distints formats predefinits disponibles:

A més, podem afegir els nostres propis formats a la taula o eliminar-ne altres d'existents. Per a 
afegir formats, haurem de crear la taula, donar-li el format que vulguem i després entrar en 
aquest diàleg, fer clic en Afegir, i posar-li un nom. Automàticament aquest apareixerà en la 
llista  junt  amb els  altres  i  podrem utilitzar-lo  de  forma  més  ràpida  les  vegades  que  el 
necessitem.

Per a  donar un format  manual  a  la  taula,  podem seleccionar  la  taula  (o la  part  que 
vulguem) i donar-li els formats des dels botons de la barra de Format: canviar el tipus 
de lletra, grandària, alineació del paràgraf dins de les cel·les, color de caràcter o color de 
fons, entre altres. 

També podem modificar algunes característiques de la taula seleccionant-la i anant a 
l'opció Propietats de la taula... del menú Taula:
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En la fitxa  Taula podem especificar el nom de la taula o canviar-lo, establir els espaiats a 
sobre, a sota i l'alineament de la taula.

La  fitxa  Flux  del  text permet,  principalment,  dividir  la  taula  entre  diferents  pàgines  o 
columnes, mantenir els paràgrafs junts al dividir, o repetir l'encapçalament de la taula entre 
diferents pàgines. També es pot triar l'alineació vertical del text, és a dir, si dins de la cel·la el 
text es col·locarà apegat a la part superior, inferior o centrat.

La fitxa Columnes serveix per a modificar l'amplada de les columnes, encara que això 
també  es  pot  modificar  des  del  submenú  Adaptació  automàtica  del  menú Taula. 
Finalment, les fitxes de Vores i Fons serveixen per a posar un contorn o fons a tota la 
taula o a les cel·les que tinguem seleccionades:
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El funcionament és molt paregut al dels altres quadres de  Vores i  Fons vistos, encara que 
canvien algunes coses. Per exemple, en aplicar el fons, podem triar en Per a si volem aplicar-
lo a les cel·les seleccionades (Cel·la), a les files que impliquen les cel·les seleccionades (Fila), o 
a tota la Taula.

Moviments entre cel·lesMoviments entre cel·les
També hem de tenir en compte que el contingut de cada cel·la rep el mateix tractament 
que un paràgraf:  si  mostrem els  caràcters  no imprimibles,  veurem que dins de cada 
cel·la hi ha almenys una marca de fi de paràgraf (¶), la qual cosa indica que conté un 
paràgraf. Podrem seleccionar-lo, canviar el tipus de lletra, els sagnats, la direcció del 
text, l'alineació dins de la cel·la (tant si està escrit en horitzontal com en vertical)... i tot 
el que hem vist en els menús de Format (Caràcter, Paràgraf, etc.). Fins i tot podem 
col·locar-hi imatges, dates, números de pàgina, notes al peu, etc.

No obstant això, la funcionalitat de la tecla de tabulació (Tab o  F), dins d'una cel·la 
canvia,  i  serveix  per  a  botar  a  la  cel·la  següent  (o  anterior  si  es  combina  amb 
majúscules: el símbol   i/o la llegenda May o Majús). Això ens obliga al fet que, si 
volem introduir un tabulador en el text d'una cel·la, hàgem de fer-ho combinant la tecla 
de tabulació (Tab o F) amb la de control (Ctrl).
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La barra de taulaLa barra de taula
Quan posicionem el cursor dins d'una taula s'activa per defecte la barra d'eines Taula, que es 
desactiva en abandonar el cursor la taula. La barra d'eines Taula es pot activar o desactivar 
voluntàriament des del submenú Barres d'eines del menú Visualitza. Aquesta barra apareix 
per defecte flotant (encara que, com qualsevol altra barra, pot ancorar-se a una de les vores):

Els botons permeten accedir a funcionalitats que ja hem vist majoritàriament, i afecten les 
cel·les seleccionades; a continuació s'enumeren segons apareixen (d'esquerra a dreta i de dalt 
a baix) els botons en la barra:

● Crea nova taula.

● Estableix estil de la línia.

● Estableix color de la vora.

● Posa o lleva vores.

● Estableix color de fons.

● Fusiona cel·les.

● Divideix cel·les.

● Optimitza o ajusta grandàries (amples de columna o alts de fila).

● Ajusta el text (paràgraf contingut en les cel·les) a la part superior.

● Centra verticalment el text (paràgraf contingut en les cel·les).

● Ajusta el text (paràgraf contingut en les cel·les) a la part inferior.

● Insereix una fila.

● Insereix una columna.

● Suprimeix una fila.

● Suprimeix una columna.

● Formatació automàtica.

● Propietats de la taula.

● Ordena el contingut per columnes o files (fins a tres claus d'ordenació).

● Realitza un càlcul (per defecte, el sumatori) amb una sèrie de cel·les.

Les dues últimes funcionalitats són les úniques que no s'havien vist i estan disponibles en el 
menú Taula, en les opcions Ordena i Fórmula respectivament.

Ordre i formulacióOrdre i formulació
La primera de les dues funcionalitats proporciona el dialeg següent:
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En aquest s'hi pot establir l'ordre per Files o Columnes amb fins a tres Criteris (claus), cada 
un associat a una Columna (o Fila) i en cada un es pot indicar si se segueix l'ordre numèric 
o alfanumèric de forma Ascendent o Descendent.

L'opció  Fórmula activa  la  barra  d'eines  Fórmula (accessible  també  per  mitjà  del 
submenú  Barres d'eines del menú  Visualitza) que ens permet poder establir en una 
cel·la  diversos  càlculs  amb altres  cel·les  (el  botó   proporciona un menú amb les 
funcions disponibles), fent referència a les cel·les a manera de full de càlcul (columnes 
A, B... i files 1, 2...):

Les fórmules per a introduir en la barra Fórmula es poden escriure manualment o deixar que 
OO-Writer les òmpliga triant la funció dels menús desplegables del botó  i seleccionar les 
cel·les a operar arrossegant-les amb el punter del ratolí. En qualsevol cas, la fórmula ha de 
començar pel signe =. Per a acceptar o rebutjar allò que s'ha editat disposem dels botons  i 

 respectivament.
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ExercicisExercicis

Exercici 4-1Exercici 4-1
Escriu el text següent, seguint les instruccions que t'indica.

Escriu * al principi del paràgraf següent i deixa que es convertisca en pic per si sol:
1. Primer paràgraf d'una llista de diversos paràgrafs que vénen a continuació i que porten un pic creat 

automàticament.
2. Segon paràgraf d'una llista de...
3. I tercer.
Prova ara amb un 1 i un punt:

1. Primer paràgraf  d'una llista de diversos  paràgrafs  que vénen a continuació i que porten una 
numeració creada automàticament.

2. El paràgraf següent vindrà sense numeració.
Per a llevar-li-la has d'esborrar una sola vegada.

3. Aquest paràgraf torna a estar numerat automàticament.
Procura que la numeració següent continue a l'anterior:

4. Ho has aconseguit?
5. Si ho has aconseguit, aquest serà el 5.
6. I ara procura que el següent paràgraf numerat comence una altra vegada amb el 2.

2. Ho has aconseguit?
3. Si ho has aconseguit, aquest serà el 3.

Tria ara l'esquema apropiat i reprodueix açò:
U en primer nivell.
Dos en primer nivell.

U en segon nivell.
Tres en primer nivell.

U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U 
en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. 
U en segon nivell. U en segon nivell.

Dos en segon nivell.
U en tercer nivell.

U en quart nivell.
Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos 

en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos 
en quart nivell.
Cinquè nivell.

Tres en quart nivell.
Dos en tercer nivell.

Cinquè nivell.
Tres en tercer nivell.

Tres en segon nivell.
Cinquè nivell.
Cinquè nivell una altra vegada.

Quatre en primer nivell.
U en tercer nivell. U en tercer nivell. U en tercer nivell. U en tercer nivell. U en tercer 

nivell. U en tercer nivell. U en tercer nivell. U en tercer nivell.
Ara prova un pic amb imatge i alguns tabuladors:

U......................Centrat--------------Dreta____________Esquerra Decimal
Dos......................en---------------------en____________en en
Tres......................4-----------------------7____________9 13
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Exercici 4-2Exercici 4-2
Aquest exercici està basat en l'exercici 4-1 i parteix del text escrit allí. Obri l'exercici 4-1 i 
segueix les instruccions d'aquest primer paràgraf (“fes un Anomena i desa de l'exercici 4-1 
posant-li el nom corresponent a l'exercici 4-2. Elimina i substitueix ...”).

U en primer nivell.

Dos en primer nivell.

U en segon nivell.

Tres en primer nivell.

1.-U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon 
nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon nivell. U en segon 
nivell. U en segon nivell. U en segon nivell.

Dos en segon nivell.

U en tercer nivell.

1.-U en quart nivell.

1.-Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. 
Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos en quart nivell. Dos 
en quart nivell.

1.1.-Cinquè nivell.

1.1.-Tres en quart nivell.

1.1.1.-Dos en tercer nivell.

1.1.1.-Cinquè nivell.

Tres en tercer nivell.

Tres en segon nivell.

1.1.-Cinquè nivell.

1.1.-Cinquè nivell altra vagada.

Quart en primer nivell.

1.-U en tercer nivell. U en tercer nivell. U en tercer nivell. U en tercer nivell. U en tercer 
nivell. U en tercer nivell. U en tercer nivell. U en tercer nivell.

Canvia aquest paràgraf i els següents substituint les vinyetes d'imatge per un esquema amb numeració consecutiva 
perquè ting aquest aspecte:

 1. Nivell 1 Centrat Esquerra Dreta Decimal

(b) Nivell 2 en en en en

 iii. Nivell 3 4,5 cm 6,5 cm 12 cm 14,5 cm

Finalment, posa vores i fons on siga necessari i recorda que les vores es poden combinar amb el següent paràgraf 
si aquest té el mateix sagnat i que, a aquests efectes, la distància a què comença el text després d'una numeració o 
pic actua com a sagnat.
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Exercici 4-3Exercici 4-3
Amb l'opció Taula del menú Insereix, crea una taula de 5 columnes i 8 files, i després 
intenta donar-li aquest contingut i aspecte:

Text Text Text Text Text

Text

Text

Text Text Text

Text Text

Text

Text Text

Text Text Text

Text

Text

Text Text Text
Text

Text

Text Text, text, text, 
text, text, text, 
text, text, text, 
text, text, text, 
text, text, text, 

text, text

Text

Text Text

Text Text

Text
Text

Text
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Exercici 4-4Exercici 4-4
1. Fes el que diu el text.

Separa  aquest  paràgraf  0,5  cm  del  següent  i  després  converteix  els  4  paràgrafs  següents  en  taula 
mitjançant l'opció Text a taula... del submenú Converteix del menú Taula:

Suma Mitjana Valor mínim Valor màxim

1 2 3 4

5 6 7 8

6 4 3 8

Separa aquest paràgraf 0,5 cm de l'anterior i després, posicionant-te dins de cada una de les cel·les de 
l'última fila (és a dir, en les que estan buides), polsa la tecla de funció F2 i posa la fórmula que indica a la 
capçalera d'aquesta columna operant les dues cel·les que hi ha per damunt d'aquesta en cada columna 
(=sum<A2:A3>,  =mean<B2:B3>,  =min<C2:C3> i  =max<D2:D3>).  Aplica  després  a  la  taula  la 
Formatació automàtica... corresponent a Blau.

Separa aquest paràgraf 0,5 cm del següent i selecciona tota la taula anterior. Pots fer-ho fent clic en el 
cantó superior esquerre de la taula. El punter del ratolí es transformarà en una fletxa en diagonal () quan 
estiga en la posició de seleccionar tota la taula. Copia la taula i enganxa a continuació:

Suma Mitjana Valor mínim Valor màxim
4 3 2 1

5 6 7 8

6 0 0 8

Separa aquest paràgraf 0,5 cm de l'anterior i canvia els valors 1, 2, 3 i 4 per 4, 3, 2 i 1 respectivament.

Mitjana Suma Valor màxim Valor mínim
3 4 1 2

6 5 8 7

4,5 9 8 2

Separa aquest paràgraf 0,5 cm de l'anterior i després selecciona la segona fila. Pots fer-ho fent clic en el 
lateral esquerre de la taula, en el més pròxim al començament de la fila (arrossegant el punter de dalt a 
baix si vols seleccionar més d'una fila). El punter del ratolí es transformarà en una fletxa cap a la dreta 
() quan estiga en la posició de seleccionar files. Tria l'opció Format numèric... en el menú Taula o 
Format  dels  nombres... en el  contextual,  i  posa-li  de  Categoria Nombre.  Repeteix l'operació,  però 
aquesta vegada seleccionant la primera columna. Pots fer-ho fent  clic per damunt de la taula,  el més 
pròxim possible a la columna (arrossegant  el  punter  d'esquerra a dreta  si vols seleccionar  més d'una 
columna). El punter del ratolí es transformarà en una fletxa cap avall () quan estiga en la posició de 
poder seleccionar columnes.

Selecciona el  contingut  de la primera cel·la  (extrem superior  esquerra);  com que es tracta  d'una sola 
paraula (Suma) pots fer-ho amb doble clic. Copia'l i, després de seleccionar el contingut d'aquesta cel·la 
però en la nova taula (un 0), enganxa'l substituint-lo.

Selecciona  de nou  tota  la taula i  ordena  les  Columnes segons  l'ordre  Alfanumèric Ascendent de la 
primera Fila.
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seccionsseccions

n aquest  tema veurem conceptes  relacionats  amb el  format  del  text  que han 
quedat  en  el  tinter  en  els  temes  anteriors.  En  primer  lloc  tractarem algunes 
opcions relacionades amb la  Pàgina, com és l'establiment d'Encapçalament i 

Peu  de  pàgina,  la  configuració  de  Marges i  Format  de  paper.  La  següent 
característica que es veurà és la de Columnes, una propietat relacionada amb la Pàgina 
i les Seccions. Ens servirà per a comprovar la utilitat de les Seccions, una agrupació de 
paràgrafs  que  pot  ser  part  d'una  pàgina  o  al  revés,  estar  compostes  de  diverses 
d'aquestes.

E

Configurar pàginesConfigurar pàgines

Totes les opcions de configuració de les pàgines es troben dins de l'opció Pàgina, dins 
del menú de Format. Des d'aquest diàleg es podrà:

● Canviar el Format del paper i la seua Orientació (Vertical o Horitzontal).

● Canviar els Marges del document.

● Triar una  Vora i color de  Fons per a tota la pàgina (independentment de les 
vores i el fons que després tinga cada paràgraf).

● Establir zones de Capçalera i Peu de pàgina.

● Establir el format de Nota al peu en aquestes pàgines.

Format, orientació del paper i margesFormat, orientació del paper i marges
En la fitxa Pàgina, la secció Format del paper especifica la grandària del full, bé triant 
un format predeterminat en la llista  Format (A3, A4, A5, etc.),  o bé especificant-ne 
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directament l'Amplada i l'Alçada. També s'especifica ací l'Orientació (Horitzontal o 
Vertical), i la Safata del paper, segons les característiques de la nostra impressora.

En la secció  Marges podem variar la distància des de les vores (esquerra,  dreta, part 
superior i part inferior del full) fins a la zona principal del document. És a dir, podem 
triar on col·locar els vores que veiem en color gris quan estem en una pàgina en blanc 
d'OO-Writer.

Finalment, en la secció de Paràmetres de disseny, podem especificar a quina pàgines 
afecta la configuració que estem establint:

● L'opció Disseny de pàgina pot tenir quatre valors:

○ Dreta i esquerra: aplica la configuració a les pàgines parelles i imparelles de 
l'estil de pàgina actual.

○ Reflectit: aquesta opció s'utilitza quan s'enquadernen els fulls com si fóra un 
llibre, de manera que el marge interior ha de variar segons si és una pàgina 
parella o imparella.

○ Només dreta: aplica la configuració a totes les pàgines imparelles de l'estil 
de pàgina actual.

○ Només esquerra: aplica la configuració a totes les pàgines parelles de l'estil 
de pàgina actual.

L'estil actual de pàgina es pot veure en el títol del diàleg o en la barra d'estat, 
sota el  document,  i  es  pot canviar amb l'opció  Estils  i  formatació del  menú 
Format (o polsant F11):

L'opció  de  Format permet  indicar  el  format  que  tindran  els  números  de  página 
(números aràbics, romans, lletres majúscules, minúscules, etc.).

Fons i vores de pàginaFons i vores de pàgina
Podem establir una configuració de les vores i un color de fons, que s'aplicaran a totes 
les  pàgines  de  l'estil  actual.  Per  a  això  tenim  les  pestanyes  Vores i  Fons, 
respectivament, del diàleg obtingut amb l'opció Pàgina del menú Format. 

El funcionament d'aquests quadres és el mateix que hem vist en el tema 3 per a establir 
vores i fons per als paràgrafs, de manera que no tornarem sobre aquest tema amb tant de 
detall.

Per a establir les vores, podem triar-ne la disposició, l'estil, el color i els marges. També 
podem triar una ombra, la seua posició i color. En el cas dels fons, podem triar un color 
de fons o també una imatge.
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Capçalera i peus de pàginaCapçalera i peus de pàgina

Si activem l'opció  Límits de text del  menú  Visualitza,  OO-Writer  mostra,  marcada 
amb una vora grisa, l'àrea del document on podem escriure, açò és, l'àrea que queda 
emmarcada dins dels marges establits. No obstant això, també és possible afegir text per 
damunt o per davall d'aquest àrea. Aquests textos són coneguts, respectivament, com 
capçalera i peu de pàgina.

Aquestes zones s'utilitzen per a introduir text o objectes (imatges, taules, etc.) que es 
repetisquen en totes les pàgines (o en algunes) del nostre document, com pot ser el títol 
del document, el número de pàgina, el nom de l'autor, etc.

Per a afegir-los, tenim les pestanyes  Capçalera i  Peu de pàgina del diàleg del menú 
Format i opció Pàgina.

Les  opcions  que  ens  proporcionen  les  fitxes  Capçalera i  Peu  de  pàgina són  les 
mateixes:

● Activa  la  capçalera (o  Activa  el  peu  de  pàgina)  serveix  per  a  inserir  una 
capçalera o peu en el document actual (en totes les pàgines de l'estil de pàgina 
seleccionat).

● El mateix contingut esquerra/dreta. Aquesta opció estarà activa o no depenent 
del Disseny de pàgina triat en la pestanya Pàgina, vista abans. Si el marquem, 
el text que posem en la capçalera i el peu es repetirà en totes les pàgines de l'estil 
actual.  Si  el  deshabilitem,  podrem triar  capçaleres  i  peus  diferents  per  a  les 
pàgines parelles i imparelles.

● Marge esquerre  i  Marge dret: és una espècie de sagnat per a la capçalera o 
peu.  Indica  l'espai  que  s'ha  de  deixar  entre  el  marge  esquerre  (o  dret)  del 
document i el marge esquerre (o dret) de la capçalera (o peu).

● Espait: indica la separació entre la capçalera i el text del document.

○ Si marquem la casella Utilitza l'espaiat dinàmic, permetem que el text de la 
capçalera o peu vaja més enllà de l'espai indicat, i puga arribar fins a l'inici 
de l'àrea del document.
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○ Si  la  deixem desmarcada,  quan la  capçalera  cresca  en  altura,  el  text  del 
document anirà cap avall per a mantenir la separació indicada en Espaiat.

● Alçada: indica l'alçada predefinida de l'encapçalament o el peu.

○ Si  es  marca  la  casella  Ajusta  automaticament  l'alçada,  es  permet  que 
l'açada de la capçalera o peu cresca si aquest va ocupant més línies. Si no es 
marca, el text que quede més enllà d'aquesta altura no es veurà.

● També tenim un botó Opcions, que ens obri una altra finestra per a poder posar 
una vora i un fons a la capçalera o al peu.

El funcionament és idèntic al que hem explicat per a les vores i el fons de pàgina vistos 
abans, o per les vores i el fons de paràgraf vistos en el tema 3.

Quan habilitem les capçaleres o peus veurem, si tenim activats els  Límits de text del 
menú Visualitza, que apareix una altra regió vorejada en gris en la part superior (si és 
capçalera) o inferior (si és peu) del document:

La zona que s'habilita (capçalera o peu) és una regió més on poder escriure dins del 
document. Això implica que podem fer-hi ús de totes les eines possibles (vistes o no 
fins  ara:  paràgrafs,  pics,  imatges,  taules...).  Per  ser  zones  d'àrea  limitada,  no  han 
d'estendre's massa en altura.

A més, aquestes zones tenen algunes peculiaritats que no té l'àrea central de la pàgina. 
D'una banda, el que es col·loque en una capçalera o peu de pàgina es pot repetir en 
altres pàgines, i en principi es repetirà en totes, encara que també podem establir altres 
configuracions  perquè  es  repetisca  en,  per  exemple,  pàgines  alternes  (tal  com hem 
explicat abans).
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D'altra banda, aquestes zones tenen unes marques de tabulació predeterminades. Això 
significa que, utilitzant la tecla del tabulador, podem escriure el text alineat a l'esquerra, 
centrat o a la dreta, o una combinació d'aquests alineaments.

Això sol ser útil, per exemple, per a posar el títol del document en un costat, i el nom de 
l'autor en l'altre. Algunes d'aquests dades les podrem posar amb el menú Insereix.

Camps automàticsCamps automàtics

Hi ha certs elements que podem necessitar incloure en el nostre document per a mostrar 
determinada informació que pot variar a mesura que aquest document es va construint. 
Per exemple, és molt habitual que datem el nostre document amb la data en què es va 
fer o que n'indiquem el nombre de pàgines (per exemple, en un fax).

Aquests  elements  els  podríem  escriure  directament  nosaltres  mateixos  sense  cap 
problema, però vegem que el fet d'introduir-los com a camps té més avantatges a més 
d'estalviar-nos el fet de teclejar-los.

Centrem l'atenció en el submenú Camps del menú Insereix.

Data i horaData i hora
Per  mitjà  de  l'opció  Data i  l'opció  Hora podrem  inserir  la  data  i  l'hora  actual. 
L'avantatge  és  que  podrem  triar  com  volem  escriure-la  i  decidir  si  volem  que  la 
informació  es  quede  per  sempre  fixa  o  que  s'actualitze  cada  vegada  que  s'usa  el 
document.

Per exemple, triem l'opció Data en el menú Insereix i submenú Camps i obtenim en el 
nostre document una cosa semblant a

dd/mm/aa
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on “dd” mostra el dia que és avui (o almenys la que l'ordinador té com a data del dia), 
“mm” el mes i “aa” els dos últims dígits de l'any.

Aquest és el format de data que ve establit per defecte en OO-Writer. L'ombra només 
indica  que  és  un  camp  actualizable,  però  aquesta  no  es  veu  quan  s'imprimeix  el 
document.  A  pesar  que  es  tracta  d'un  camp  actualizable,  es  mantindrà  la  data  del 
document.

Com ja hem dit, un dels avantatges és que podem variar el format fent-hi doble clic 
damunt.

Triem un altre Format i aprofitem per a indicar en Selecciona que la data no és fixa, i 
obtenim una cosa semblant:

diumenge, 26 de juliol de 2009

Però això no sols ens permet canviar ràpidament de format, ens permet poder triar la 
data  que  més  ens  interesse.  Si  volem  posar  una  data  límit  per  al  venciment  d'un 
pagament,  diguem-ne, d'ací  a un mes, podem indicar-ho amb una  Desplaçament en 
dies de 30:

dimarts, 30 d'agost de 2009

El  fet  d'haver  canviat  l'opciò  Selecciona  a  una  data no  fixa  fa  que  aquest  camp 
s'actualitze  automàticament  cada  vegada  que  s'obri  o  imprimeix  el  document  o  es 
modifique el camp, de manera que la informació que mostra és la que el rellotge de 
l'ordinador   indica. En la pràctica significa que mostrarà sempre la data del dia en què 
s'està veient (o imprimint) el document, i no quan va ser creat.

Això resulta més fàcil de provar quan inserim l'hora actual (opció  Hora del submenú 
Camps del menú Insereix):

20:00:56

Fem doble clic  (o acudim a l'opció  Camps del  menú contextual),  i  canviem l'opció 
Selecciona d'Hora (fixa) a Hora.

D'aquesta manera, veurem que l'hora no sols ha canviat a uns quants segons després

20:01:07
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sinó  que  ja  no  es  manté  estàtica,  sinó  que  es  va  actualitzant  a  mesura  que  anem 
treballant en el document.

En general,  si volem forçar que un camp s'actualitze, podem prémer F9 (o accedir a 
menú Eines, submenú Actualitza, opció Camps).

Numeració de pàgina i comptar pàginesNumeració de pàgina i comptar pàgines
Si  bé  els  camps  anteriors  obtenien  la  informació  que  mostraven  del  rellotge  de 
l'ordinador, els camps que veurem a continuació l'obtenen del mateix document. Amb el 
primer inserim el número de pàgina actual, i amb el segon, el nombre total de pàgines 
del nostre document. Aquests camps són dels que s'actualitzen automàticament, ja que 
és una informació que pot variar fàcilment i no serveix de res que es quede estàtica.

Podem canviar el format d'ambdós o fins i tot, en el cas de Pàgines, podem triar altres 
dades estadístiques del document.

A un número de pàgina se li pot fer una correcció de manera semblant a com passava 
amb  les  dates  (en  dies)  o  amb  les  hores  (en  minuts).  Aquesta  Correcció afecta 
únicament aquest camp i en cap cas afecta la numeració que internament hi ha de les 
pàgines.

Si el que es pretén és canviar tota la numeració de les pàgines a partir d'una donada, cal 
col·locar-se en el primer paràgraf de la pàgina on volem canviar la numeració i anar al 
menú Format, opció Paràgraf,  Flux del text, i en la secció Salts canviar el  Número 
de pàgina:
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Tema, títol i autorTema, títol i autor
Aquests camps permeten mostrar informació associada al  document i  han d'haver-se 
introduït  prèviament.  Tant  el  tema com  el  títol es  defineixen  dins  de  l'opció 
Propietats... del menú Fitxer:

Podem posar un títol diferent del nom d'arxiu. Aquest títol és el que apareixerà quan 
inserim el camp títol.

L'assumpte defineix de què tracta el document i es pot utilitzar per a agrupar documents 
de contingut semblant.

En el cas d'aplicar les dades de l'usuari, la informació que mostra correspon al nom de 
l'usuari que ha creat el document. Les dades de l'usuari són les que es van sol·licitar 
quan es va instal·lar OpenOffice i es troben disponibles en l'apartat Dades d'usuari de 
la secció OpenOffice.Org del diàleg d'Opcions del menú Eines.
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També és possible inserir la data i l'hora de la creació del document.

En qualsevol  camp automàtic  podem accedir  al  diàleg  d'edició  per  a  canviar-ne  les 
característiques,  no sols amb doble clic,  sinó també per mitjà de l'opció  Camps del 
menú contextual.

Tots aquests camps que hem vist es poden inserir amb la seua pròpia opció que hi ha 
per a aquests en el submenú Camps del menú Insereix.  En aquest submenú hi ha una 
altra opció on també apareixen aquests camps, a més d'altres que no detallarem, perquè 
el seu maneig és semblant al dels ja vistos:
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Nota al peuNota al peu

En un text,  pot ser convenient  afegir-hi algun aclariment,  destint  al  lector,  sobre un 
terme, i això s'aconsegueix mitjançant Nota al peu. A mesura que inserim noves notes 
al peu, OO-Writer  s'encarregarà de numerar-les de manera consecutiva (llevat que li 
indiquem que use un símbol en compte d'un número).

El comandament  Nota al peu/Nota final del menú  Insereix  ens presenta el  següent 
quadre de diàleg, que ofereix la possibilitat d'inserir la nota, bé al final de la pàgina 
(Nota al  peu),  o  bé al  final  del  document  (Nota final),  a  més de poder,  com hem 
comentat, substituir el número que li assigne Automàtic per un Caràcter:

Quan s'insereix una nota al peu, es crea un espai especial, fàcilment distingible si tenim 
activada l'opció  Límits de text del menú  Visualitza. Podem botar de la zona on està 
escrita la nota al lloc on fa referència o viceversa, prement amb el punter del ratolí sobre 
el número o símbol (siga en la referència o en la nota). Una vegada posicionats en la 
zona on està escrita la nota podem editar-ne el text com si fóra un text qualsevol.

Per a tornar a escriure text normal podem botar amb aquest mètode (fent clic sobre la 
numeració) al lloc de referència o posicionar-nos directament on volem escriure.
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Podem canviar les propietats d'una nota al peu per mitjà de l'opció  Nota al peu/Nota 
final del menú Edita o el contextual (seleccionant la nota al peu) o fent doble clic sobre 
el número o símbol en la zona on està escrita la nota.

El diàleg és pràcticament el mateix que a la inserim, només que aquest s'anomena Edita 
nota al peu en compte d'Insereix una nota al peu, i conté un parell de botons per a 
passar a editar la nota anterior ( ◄ ) o la següent ( ► ):

En qualsevol dels dos diàlegs, quan canviem Automàtic per Caràcter es pot seleccionar 
també aquest Caràcter des del diàleg Símbols:

Configurar les notes al peuConfigurar les notes al peu
Després  de  veure  algunes  opcions  del  menú  Insereix,  tornarem  ara  al  diàleg  que 
proporciona el menú Format en l'opció Pàgina.

Havíem vist  que aquest  diàleg disposa d'una pestanya  anomenada  Nota al peu,  que 
permet configurar com volem mostrar les notes al peu:
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En la  secció  Àrea de la  nota al  peu podem especificar-ne la  separació  respecte  al 
marge inferior de la pàgina, i l'alçada:

● Alçada  màxima  de  pàgina serveix  perquè  l'àrea  de  notes  al  peu  ajuste 
automàticament l'alçada en funció del nombre de notes al peu que tinga.

● Alçada màx. de nota al peu serveix per a especificar manualment una alçada 
màxima  per  a  l'àrea  de  notes  al  peu.  Si  marquem  aquesta  opció,  podrem 
especificar l'alçada en el quadre que s'habilitarà.

● Espai per al text indica la separació entre el marge inferior de la pàgina i la 
primera línia de notes al peu.

En la secció  Línia de separació podem configurar com volem que siga la línia que 
indica l'inici de les notes al peu, i que les separa del document principal:

● Posició: el normal és que aparega a l'esquerra, però podem especificar que se 
centre o estiga a la dreta.

● Pes: modifica el gruix de la línia.

● Longitud:  indica la  longitud de la  línia.  El  normal  és que ocupe el  25% de 
l'espai horitzontal de què disposa, però podem canviar-ho.

● Espaiat continguts de la nota al peu: separació entre la línia i la primera nota 
al  peu  que  apareix.  La  separació  entre  les  notes  al  peu  es  configura  des  de 
l'opció   Paràgraf, del menú  Format en la fitxa de  Sagnats i espaiat, com si 
foren paràgrafs normals.

ColumnesColumnes

El format de columnes es pot aplicar a l'estil de la pàgina, a un marc, o a una secció o 
àrea de text.

Els marcs són textos emmarcats que tenen un tractament semblant a les imatges i que 
veurem en un pròxim tema. Si les columnes s'apliquen a l'estil de pàgina, totes aquelles 
pàgines en què s'use aquest estil tindran aquest tipus de columnes, de manera que així es 
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pot  decidir  quines  pàgines  van  amb  columnes  i  quines  no,  però  sempre  pàgines 
completes.  Usar  les  columnes  en  seccions  o  àrees  és  més  versàtil,  perquè  permet 
mesclar distints estils de columnes en una mateixa pàgina.

Es  pot  forçar  l'ús  de  columnes  en  una  selecció  de  text,  és  a  dir,  quan  tenim  text 
seleccionat i accedim al diàleg que proporciona l'opció Columnes del menú Format:

Això crea automàticament una àrea de text o secció amb el text seleccionat. Encara que 
també és possible crear prèviament l'àrea i després aplicar-hi la propietat de columnes. 
Arribat  aquest  punt,  és  preferible  veure  amb més  deteniment  les  seccions  abans  de 
continuar. Veurem la resta de propietats de les columnes com a part de la configuració 
d'una  àrea  de  text  o  secció.  El  que  veurem  en  columnes  serà  també  aplicable  en 
seccions, pàgina o marcs.

Seccions o àrees de textSeccions o àrees de text

Les seccions o àrees de text són subdivisions del document, trossos de text, als quals 
poder aplicar propietats comunes. En alguns casos es creen automàticament, com quan 
es dóna format de columnes a una selecció de text, però es pot forçar voluntàriament la 
creació d'una secció per mitjà de l'opció Secció del menú Insereix:
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Si quan sol·licitem inserir la secció tenim text seleccionat, aquesta es crea en el lloc del 
text i pren com a contingut el mateix text seleccionat. Si ho demanem sense tenir res 
seleccionat, l'àrea s'insereix buida en el lloc on estiga el cursor.

L'apartat  Secció nova de la fitxa Secció conté una llista de seccions del document. En 
un camp, damunt de la llista de seccions, apareix la que crearà, i és on es pot canviar el 
nom que pren per defecte (Secció1, Secció2, etc.).

A l'hora de crear una secció de text podem donar Protecció contra escriptura indicant 
que està  protegida, fins i tot  Amb contrasenya. O es pot fer tot al contrari, és a dir, 
fixar en les seues Propietats que es pot modificar fins i tot quan el document es tinga 
obert per a només lectura, indicant que és  Editable en documents de text de només 
lectura.

Es pot establir una condició per a amagar una secció (Ocult, Amb condició). La seua 
utilitat resultarà evident quan es veja la creació de formularis per a la impressió en 
sèrie. Cal especificar que no es pot ocultar una secció si és l'únic contingut d'una pàgina 
o d'un encapçalament, peu de pàgina, nota al peu, marc o cel·la.

Es pot establir un Enllaç per al contingut de la secció o àrea de text, i en aquest cas cal 
indicar el  Nom del fitxer. Resulta més còmode arrossegar, des d'una altra finestra de 
l'entorn  gràfic,  la  icona  del  document  que  pretenem inserir,  i  automàticament  OO-
Writer ens proposarà la vinculació en una nova àrea Protegida i amb la ruta correcta en 
el Nom de fitxer.
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Les  altres  fitxes,  Columnes,  Sagnats,  Fons i  Notes  al  peu/finals,  permeten  afegir 
característiques a la secció que s'està donant d'alta. Encara que qualsevol característica 
es pot canviar a posteriori per mitjà de l'opció Seccions del menú Format:

En aquest diàleg d'edició de seccions, en la llista de secció apareixen unes icones: el 
cadenat tancat significa que la secció està protegida, i l'absència d'ulleres, que la secció 
està oculta. És possible crear unes àrees de text, o seccions, dins d'altres.

En aquest cas, la llista secció mostra les seccions que estan incloses dins d'una altra, 
més sagnades a la dreta que aquesta altra que les conté; així, en la llista mostra una 
jerarquia entre seccions:

De la secció seleccionada en la llista es pot canviar també, a més del nom, la resta de 
dades que apareixien en la fitxa Secció, i amb el botó Opcions, els de les altres fitxes, 
que ara apareixen en un diàleg anomenat Opcions:
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Les característiques de  Sagnat Abans de la secció i  Després de la secció de la fitxa 
Sagnat funcionen de manera anàloga a les de paràgraf: les distàncies positives compten 
dels  marges  del  full  cap  a  l'interior  i  les  negatives,  cap  a  l'exterior,  i  s'apliquen 
prèviament a les dels paràgrafs que conté la secció; de manera que, a efectes del regle 
horitzontal, els sagnats de les seccions o àrees de text resulten pràcticament com si es 
canviaren els marges de la pàgina:

La fitxa Fons funciona igual que la de Fons del diàleg Paràgraf que hem vist en el tema 
anterior, on podem seleccionar Color de fons o usar Com a fons una imatge:

La  fitxa  de  Notes  al  peu/finals la  veurem en  pròxims  temes.  Així  doncs,  centrem 
l'interès en la fitxa que s'obri per defecte, la de Columnes:
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Propietats de les columnesPropietats de les columnes
La fitxa Columnes del diàleg que proporciona el botó Opcions de Seccions del menú 
Format té la mateixa funcionalitat que la fitxa Columnes del Format de Pàgina, o el 
diàleg de l'opció Columnes del menú Format:

En l'apartat Columnes de qualsevol d'aquests diàlegs es disposa de dissenys de columna 
predefinits: una, dos o tres columnes, i els dissenys  de dues columnes amb columna 
estreta a dreta o esquerra. Es poden establir, a més, les característiques de les columnes 
per separat.

El nombre de  Columnes diferent d'un habilita les altres característiques,  ja que una 
columna és  el  mateix  que no donar  format  de columnes.  Si  en  Amplada i  espaiat 
s'estableix l'Amplada automàtica només es podrà variar  l'espai entre columnes, que 
serà comú a totes.  En cas contrari,  es pot establir l'Amplada per a cada  Columna i 
Espaiat entre columnes distint per a cada parell de columnes consecutives. Si es volen 
més de tres Columnes, amb els botons Columna (  i ) es pot accedir a l'Amplada i 
Espaiat de totes les columnes. Es pot establir també una  Línia de separació vertical 
entre columnes fixant un tipus de línia. Si es decideix que la línia no cobrisca el 100% 

113



P à g i n e s  i  s e c c i o n s

de l'alçada de la columna, llavors es pot establir  alineació de la línia en vertical per 
mitjà de la posició superior, centrat o inferior.

El  regle  horitzontal,  quan  tenim  el  cursor  o  el  text  seleccionat  en  una  zona  amb 
columnes (àrea,  pàgina o marc) ens permet variar  també alguns dels paràmetres que 
hem vist:

Arrossegant  amb  el  ratolí  del  punt   es  pot  variar  l'ample  de  les  columnes,  i 
arrossegant dels punts  o  es pot canviar la separació entre dues columnes.

Les  columnes  que  es  mostren  en  la  imatge  anterior  tenen  la  propietat  d'igualar el 
contingut  uniformement  en  totes  les  columnes, que  per  defecte  porta  seleccionat 
qualsevol dels diàlegs per al canvi de les propietats de les Columnes. Si es desactiva, 
les  columnes no s'equilibren per si soles, és a dir, el text no es reparteix entre totes les 
columnes perquè aproximadament totes les columnes ocupen el mateix. Al contrari, les 
columnes es continuen fins a arribar al  final  de la pàgina o fins a  trobar un salt  de 
columna que force manualment el canvi a la columna següent.

Els salts de columna manuals consisteixen a inserir a partir de la fitxa de Flux de text 
de l'opció  Paràgraf dins del menú  Format,  Salts del  Tipus Columna en la  Posició 
Abans o Després en el paràgraf previ al salt:
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Es pot provocar un salt de columna amb la combinació de les tecles majúscules, control 
i Intro (Majús+Ctrl+Intro), si es prefereix introduir-lo per teclat com si es tractara d'un 
separador de paràgrafs (¶) especial (com hem vist fi de línia o fi de pàgina manual). 
Qualsevol salt (columna, línia, pàgina d'una forma, d'una altra, etc.) també és possible 
inserir-lo amb l'opció Salt manual... del menú Insereix:

Es pot inserir un Salt de columna tant en columnes d'igual espaiat de contingut en totes 
les columnes  com  en  columnes  sense  aquesta  característica.  La  diferència  es  pot 
apreciar en els exemples següents:

Sense igualar l'espai...

...i afegint més text a les columnes:

Igualant l'espai...
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Tenint en compte que les àrees de text es poden variar, és possible crear una àrea de 
columnes dins d'un altra àrea amb columnes. Això, combinat amb les possibilitats que 
donen els salts de columnes amb o sense igualar espai, proporciona pàgines amb el més 
autèntic estil periodístic:
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ExercicisExercicis

Exercici 5-1Exercici 5-1
En el  següent  document,  tots  els  paràgrafs  (excepte  el  text  en  les  taules)  tenen  un 
Espaiat sota el paràgraf de 0,50 cm. Crea el document de zero, partint d'un de nou. Si 
uses algun altre document d'ajuda amb text, pots copiar i enganxar en cada moment el 
text necessari, però no faces l'exercici sobre aquest mateix document d'ajuda.
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Exercici 5-2Exercici 5-2
Escriu el text següent, fixant-te bé en quines característiques de format té, encara que 
les característiques que no són evidents s'indiquen en el mateix text.
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em vist en els capítols anteriors la majoria dels comandaments tradicionals d'un 
processador de textos. Vegem-ne ara dues nocions més elaborades, els estils i les 
plantilles. Aquests conceptes, pel fet de ser més potents, no són més difícils d'usar, 

ans al contrari. I tampoc són molt difícils d'entendre, si ens adonem que en la vida diària els 
usem constantment.

H
Per exemple, hi ha dos estils d'ordinadors: de sobretaula i portàtils. Cada un té el seu propi 
conjunt de propietats que el distingeix. Mai diem “el meu ordinador té un pes baix, està 
construït d'una peça amb una pantalla LCD adaptada a una carcassa rectangular que conté el 
teclat, la placa base,  etc”. En compte d'això, diem “tinc un portàtil”.

Els estils d'OO-Writer són una forma de fer el mateix en els nostres documents. Usar estils 
significa que ja no haurem de dir “Times New Roman, 14  pt, negreta, centrat”, sinó que 
direm “títol”. En altres paraules, amb els estils ja no s'emfatitza tant com són els paràgrafs 
sinó què són els paràgrafs.

I, pel que fa a les plantilles, qui no ha escrit una carta a partir d'una altra que ja tenia escrita i  
emmagatzemada? Veurem que això s'ha normalitzat i potenciat amb el concepte de plantilla.

Estils i formatacióEstils i formatació

Els estils representen probablement una de les tècniques més potents que ofereix OO-Writer, i 
és la primera anella reservada als usuaris experimentats. Els usuaris ocasionals d'OO-Writer 
no solen manejar aquest tipus d'eines. Quan necessiten donar un estil a un paràgraf, el tornen 
a fer de nou, o millor, van copiant des d'un altre document el format del paràgraf que els 
agradava per mitjà del pinzell de formatació ( ).

Aquestes no són les formes correctes, si bé representen estratègies molt valuoses per a eixir 
del pas. Seguidament veurem que la utilització dels estils ens permetrà conservar, per al seu 
ús posterior, un estil que ens agrada, incloent-hi tant els atributs del tipus de lletra com de 
paràgraf,  de numeració i pics, que hem estat veient en els últims capítols, amb la finalitat 
d'homogeneïtzar els nostres documents.

Considerem el paràgraf següent fixant-nos en com s'ha formatat:

M'HE TROBAT AVUI AMB EL MEU GERMÀ EN UN FUNERAL. NO ENS HAVÍEM VIST DES DE FEIA 
QUINZE ANYS, PERÒ, COM DE COSTUM, S'HA TRET UNA BUFETA DE PORC DE LA BUTXACA, I HA 
COMENÇAT A COLPEJAR-ME EL CAP AMB ELLA. EL TEMPS M'HA AJUDAT A  COMPRENDRE'L MILLOR. 
PER FI HE COMPRÈS QUE LA SEUA OBSERVACIÓ SOBRE QUE SÓC “UNA ABOMINABLE BESTIOLA 
DIGNA D'EXTERMINI” VE DICTADA MÉS PER LA COMPASSIÓ QUE PER LA IRA. RECONEGUEM-HO: HA 
SIGUT SEMPRE MOLT MÉS BRILLANT QUE JO... MÉS ENGINYÓS, MÉS CULTE, MILLOR EDUCAT. PER 
QUÈ CONTINUA TREBALLANT EN MCDONALD'S ÉS UN MISTERI.
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Si ens agrada el format d'aquest paràgraf i l'utilitzarem sovint, seria útil poder definir-ne 
l'estil i conservar-lo, és a dir, els seus atributs de font, sagnat, etc., per a  poder aplicar-les 
després.

Vegem com podem definir els nostres propis estils.

Definició d'estilsDefinició d'estils
Perquè siga fàcil donar aquest format a un nou paràgraf, definirem un estil propi. Definir un 
estil consisteix a crear-lo, donar-li un nom i comunicar-lo a OO-Writer. Assignarem el nom 
Cridaner a l'estil del paràgraf anterior.

Les  funcions  per  a  la  personalització dels  estils  es  troben en el  comandament  Estils  i 
formatació del menú Format. No obstant aixó, podem accedir a aquestes funcions des del 
botó  Estils  i  formatació o  aplicar-les  ràpidament  amb  el  botó  desplegable  Aplica 
l'estil     (ambdós botons en la barra de format).

En aquest cas acudim al botó Aplica l'estil, assegurant-nos primer de seleccionar el paràgraf 
que ens interessa, i on, de manera predeterminada, apareix l'estil que s'anomena Per defecte. 
Una vegada estiguem dins d'aquest quadre, tan sols haurem d'escriure el nom de l'estil que 
volem crear, Cridaner en aquest cas, i prémer Intro.

Ja hem afegit el nostre estil personalitzat a OO-Writer i això quedarà reflectit en la llista 
d'estils que apareixen en fer clic en el botó de la barra d'eines.

Aplicar un estilAplicar un estil
Una vegada hem comunicat a OO-Writer l'existència d'un nou estil, Cridaner, vegem ara com 
aplicar-lo a un paràgraf.

1. Escrivim el paràgraf sense estil.

M'he trobat avui amb el meu germà en un funeral. No ens havíem vist des de feia quinze 
anys, però, com de costum, s'ha tret una bufeta de porc de la butxaca, i ha començat a 
colpejar-me el cap amb ella. El temps m'ha ajudat a  comprendre'l millor. Per fi he comprès 
que la seua observació sobre que sóc “una abominable bestiola digna d'extermini” ve dictada 
més per la compassió que per la ira. Reconeguem-ho: ha sigut sempre molt més brillant que 
jo... més enginyós, més culte, millor educat. Per què continua treballant en McDonald's és un 
misteri.

2.  El seleccionem.

M'he trobat avui amb el meu germà en un funeral. No ens havíem vist des de feia quinze anys, 
però, com de costum, s'ha tret una bufeta de porc de la butxaca, i ha començat a colpejar-me 
el cap amb ella. El temps m'ha ajudat a  comprendre'l millor. Per fi he comprès que la seua 
observació sobre que sóc “una abominable bestiola digna d'extermini” ve dictada més per la 
compassió que per la ira. Reconeguem-ho: ha sigut sempre molt més brillant que jo... més 
enginyós, més culte, millor educat. Per què continua treballant en McDonald's és un misteri.
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3. Despleguem la llista d'estils, busquem l'estil requerit i hi fem clic damunt.

M'HE TROBAT AVUI AMB EL MEU GERMÀ EN UN FUNERAL. NO ENS HAVÍEM VIST DES DE FEIA 
QUINZE ANYS, PERÒ, COM DE COSTUM, S'HA TRET UNA BUFETA DE PORC DE LA BUTXACA, I HA 
COMENÇAT A COLPEJAR-ME EL CAP AMB ELLA. EL TEMPS M'HA AJUDAT A  COMPRENDRE'L MILLOR. 
PER FI HE COMPRÈS QUE LA SEUA OBSERVACIÓ SOBRE QUE SÓC “UNA ABOMINABLE BESTIOLA DIGNA 
D'EXTERMINI” VE DICTADA MÉS PER LA COMPASSIÓ QUE PER LA IRA. RECONEGUEM-HO: HA SIGUT 
SEMPRE MOLT MÉS BRILLANT QUE JO... MÉS ENGINYÓS, MÉS CULTE, MILLOR EDUCAT. PER QUÈ 
CONTINUA TREBALLANT EN MCDONALD'S ÉS UN MISTERI.

Redefinir un estilRedefinir un estil
Hem vist com definir un estil propi, i com aplicar un cert estil a un paràgraf. Considerem ara 
la qüestió següent:

Disposem del nostre antic paràgraf amb estil Cridaner, però ens adonem que la vora de color 
de verd clar no queda reflectit en la impressora, perquè no és de color, amb la qual cosa 
modifiquem el paràgraf per a buscar una vora més adequada. Si realitzem el canvi anant a 
l'opció de  Paràgraf en el menú  Format  i  canviant la vora, el canvi només afectarà el 
paràgraf que estem manipulant.

M'HE TROBAT AVUI AMB EL MEU GERMÀ EN UN FUNERAL. NO ENS HAVÍEM VIST DES DE FEIA 
QUINZE ANYS, PERÒ, COM DE COSTUM, S'HA TRET UNA BUFETA DE PORC DE LA BUTXACA, I HA 
COMENÇAT A COLPEJAR-ME EL CAP AMB ELLA. EL TEMPS M'HA AJUDAT A  COMPRENDRE'L MILLOR. 
PER FI HE COMPRÈS QUE LA SEUA OBSERVACIÓ SOBRE QUE SÓC “UNA ABOMINABLE BESTIOLA 
DIGNA D'EXTERMINI” VE DICTADA MÉS PER LA COMPASSIÓ QUE PER LA IRA. RECONEGUEM-HO: HA 
SIGUT SEMPRE MOLT MÉS BRILLANT QUE JO... MÉS ENGINYÓS, MÉS CULTE, MILLOR EDUCAT. PER 
QUÈ CONTINUA TREBALLANT EN MCDONALD'S ÉS UN MISTERI.

Si volem que canvien tots  els  paràgrafs  que tenen aquest  mateix estil,  primer  hem de 
seleccionar (o almenys posicionar-nos) en un paràgraf amb l'estil modificat.

M'HE TROBAT AVUI AMB EL MEU GERMÀ EN UN FUNERAL. NO ENS HAVÍEM VIST DES DE FEIA 
QUINZE ANYS, PERÒ, COM DE COSTUM, S'HA TRET UNA BUFETA DE PORC DE LA BUTXACA, I HA 
COMENÇAT A COLPEJAR-ME EL CAP AMB ELLA. EL TEMPS M'HA AJUDAT A  COMPRENDRE'L MILLOR. 
PER FI HE COMPRÈS QUE LA SEUA OBSERVACIÓ SOBRE QUE SÓC “UNA ABOMINABLE BESTIOLA DIGNA 
D'EXTERMINI” VE DICTADA MÉS PER LA COMPASSIÓ QUE PER LA IRA. RECONEGUEM-HO: HA SIGUT 
SEMPRE MOLT MÉS BRILLANT QUE JO... MÉS ENGINYÓS, MÉS CULTE, MILLOR EDUCAT. PER QUÈ 
CONTINUA TREBALLANT EN MCDONALD'S ÉS UN MISTERI.

...

M'HE TROBAT AVUI AMB EL MEU GERMÀ EN UN FUNERAL. NO ENS HAVÍEM VIST DES DE FEIA 
QUINZE ANYS, PERÒ, COM DE COSTUM, S'HA TRET UNA BUFETA DE PORC DE LA BUTXACA, I HA 
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COMENÇAT A COLPEJAR-ME EL CAP AMB ELLA. EL TEMPS M'HA AJUDAT A  COMPRENDRE'L MILLOR. 
PER FI HE COMPRÈS QUE LA SEUA OBSERVACIÓ SOBRE QUE SÓC “UNA ABOMINABLE BESTIOLA 
DIGNA D'EXTERMINI” VE DICTADA MÉS PER LA COMPASSIÓ QUE PER LA IRA. RECONEGUEM-HO: HA 
SIGUT SEMPRE MOLT MÉS BRILLANT QUE JO... MÉS ENGINYÓS, MÉS CULTE, MILLOR EDUCAT. PER 
QUÈ CONTINUA TREBALLANT EN MCDONALD'S ÉS UN MISTERI.

Després, per mitjà de l'opció  Estils i formatació  del menú  Format  (o amb F11 o el 
botó) cridem el diàleg on hem de localitzar l'estil per actualitzar. Hem d'assegurar-nos que 
estem veient els estils que corresponen als paràgrafs, perquè hi ha estils de caràcter , de 
marc , de pàgina  i de llista . Per a ajudar-nos a localitzar l'estil buscat seleccionarem 
el filtre inferior en Estils aplicats. Una vegada localitzat l'estil, en el desplegable del botó 

 de Nou estil a partir de la selecció triarem l'opció Actualitza l'estil:

==►

Automàticament, tots els paràgrafs Cridaners els veurem amb el nou format.

M'HE TROBAT HUI AMB EL MEU GERMÀ EN UN FUNERAL. NO ENS HAVÍEM VIST DES DE FA QUINZE 
ANYS, PERÒ COM DE COSTUM ES VA TRAURE UNA BUFETA DE PORC DE LA BUTXACA, I VA COMENÇAR 
A COLPEJAR-ME EL CAP AMB ELLA. EL TEMPS M'HA AJUDAT A  COMPRENDRE'L MILLOR. PER FI HE 
COMPRÈS QUE LA SEUA OBSERVACIÓ SOBRE QUE SÓC “UNA ABOMINABLE BESTIOLA DIGNA 
D'EXTERMINI” VE DICTADA MÉS PER LA COMPASSIÓ QUE PER LA IRA. RECONEGUEM-HO: HA SIGUT 
SEMPRE MOLT MÉS BRILLANT QUE JO... MÉS ENGINYÓS, MÉS CULTE, MILLOR EDUCAT. EL PERQUÈ 
CONTINUA TREBALLANT EN MCDONALD'S ÉS UN MISTERI.

...

M'HE TROBAT HUI AMB EL MEU GERMÀ EN UN FUNERAL. NO ENS HAVÍEM VIST DES DE FA QUINZE 
ANYS, PERÒ COM DE COSTUM ES VA TRAURE UNA BUFETA DE PORC DE LA BUTXACA, I VA COMENÇAR 
A COLPEJAR-ME EL CAP AMB ELLA. EL TEMPS M'HA AJUDAT A  COMPRENDRE'L MILLOR. PER FI HE 
COMPRÈS QUE LA SEUA OBSERVACIÓ SOBRE QUE SÓC “UNA ABOMINABLE BESTIOLA DIGNA 
D'EXTERMINI” VE DICTADA MÉS PER LA COMPASSIÓ QUE PER LA IRA. RECONEGUEM-HO: HA SIGUT 
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SEMPRE MOLT MÉS BRILLANT QUE JO... MÉS ENGINYÓS, MÉS CULTE, MILLOR EDUCAT. EL PERQUÈ 
CONTINUA TREBALLANT EN MCDONALD'S ÉS UN MISTERI.

Altres formes de manipular estilsAltres formes de manipular estils

Si haguérem sigut conscients que el canvi de format al paràgraf s'aplicaria a l'estil, podríem 
haver realitzat els canvis directament sobre l'estil de paràgraf en compte de sobre el paràgraf, 
sol·licitant en el menú contextual (d'un paràgraf amb aquest estil) l'opció  Edita l'estil del 
paràgraf...

El diàleg conté les mateixes fitxes que l'opció  Paràgraf del menú Format, afegint-hi 
Tipus de lletra,  Efectes de tipus de lletra i  Posició de l'opció  Caràcter del  menú 
Format, més una de pròpia, Organitzador. És a dir, un estil de paràgraf inclou també 
un format propi de caràcters per defecte, més els valors propis d'un estil que vénen en la 
pestanya Organitzador:

● Nom: identifica l'estil.

● Casella  Actualiza automàticament: incorpora automàticament en les propietats 
de l'estil qualsevol modificació realitzada en el format d'un paràgraf amb aquest estil. 
És una altra forma d'estalviar-nos actualitzar un canvi en l'estil si sabem prèviament 
que es vol realitzar en aquest a més de fer-ho en el paràgraf sobre el qual visualment 
realitzem  la  modificació.  La  casella  Actualitza  automàticament implica 
l'actualització automàtica de l'estil, i al seu torn d'aquells paràgrafs que tinguen “pur” 
aquest estil, però no d'aquells paràgrafs que, encara que pertanyen a aquest estil, 
tinguen modificades manualment les propietats de format que en aquest moment 
s'estan incorporant automàticament a l'estil.

● Estil següent: indica el nou estil que prendrà un paràgraf següent creat des d'un 
paràgraf d'aquest estil per mitjà de la tecla Intro (inserció d'un final de paràgraf: ¶).

● Basat en: els estils s'hereten de l'estil amb què estan vinculades les propietats no 
definides explícitament en el seu propi estil.

● Categoria: s'usa per a poder classificar i filtrar estils en el diàleg Estils i formatació 
(opció Estils i formatació del menú Format o F11).
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● Conté:  proporciona una descripció de les propietats i formats que constitueixen 
l'estil.

L'estilistaL'estilista
Però és en el diàleg permanent Estils i formatació, on podem fer pràcticament totes les 
operacions relacionades amb els estils.

El diàleg queda permanentment obert (com una barra de botons) mentre estiga actiu. S'activa 
amb l'opció Estils i formatació del menú Format o amb F1, i es desactiva de la mateixa 
manera. Si es deixa obert mostra en cada moment l'estil de l'objecte (paràgraf, marc, etc.) en 
el qual ens posicionem.

Ja hem indicat  que els  botons superiors de l'esquerra  seleccionen quin tipus d'estils 
treballem (paràgrafs, caràcters, marcs, pàgines i llistes), i que en la part de baix hi ha 
una  llista  desplegable  amb les  opcions  per  a  filtrar  els  estils  que volem veure.  Per 
defecte està en Automàtic (OO-Writer decideix quins estils mostrar), però podem dir-li, 
per exemple, que ens mostre tots els estils possibles o només els que estem utilitzant en 
el document obert (Estils aplicats).

Depenent de l'estil que vulguem aplicar, podrem seleccionar els que són adequats per a això. 
Per exemple, si triem un estil de caràcter, podem confiar que no s'aplicarà cap format de 
paràgraf al text seleccionat. Vegem-ne un exemple:
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Aquest  paràgraf  té  l'estil 
de  paràgraf  Per  defecte, 
però  al  següent  text  que 
tinc  seleccionat aplicaré 
l'estil  de  caràcter  que  ve 
amb OO-Writer, Comodí.

Una  vegada  he  localitzat 
l'estil que m'interessa, puc 
aplicar-lo  fent-hi  doble 
clic.

Aquest  paràgraf  té  l'estil 
de  paràgraf  Per  defecte, 
però  al  següent  text  que 
tinc  SELECCIONAT  ,  aplicaré 
l'estil  de  caràcter  que  ve 
amb  OO-Writer, 
Marginalia.

Una  vegada  he  localitzat 
l'estil que m'interessa, puc 
aplicar-lo  fent-hi  doble 
clic.

El menú contextual (clic amb el botó dret del ratolí) sobre la llista d'estils proporciona 
les opcions de crear-ne un de Nou o poder Modificar o Eliminar l'estil seleccionat.

Depenent de l'aplicació i les dependències que tinga cada estil,  alguns no poden ser 
eliminats, i altres ni tan sols modificats (no sol ser el cas dels creats nous per l'usuari).

Sempre podrem crear un  Nou estil a partir del seleccionat. Això és molt útil quan volem 
crear, per exemple, un estil de títol personal, que s'assembla molt a un de ja existent, de 
manera que no hem de començar des de zero a definir els tipus de font, la grandària, les 
vores, els colors, etc.

Els diàlegs de creació i edició són semblants. Quan cridem l'opció Nou..., el nom del nou 
estil s'assigna per defecte (Sense nom1, Sense nom 2, etc.).

El diàleg per a estils de paràgrafs és el que ja hem vist en cridar l'opció Estil del paràgraf 
del menú contextual.
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El diàleg d'Estil de pàgina és el mateix diàleg que el proporcionat per l'opció Pàgina 
del menú Format. El format de pàgina es treballa a través dels seus estils i ja incorpora 
la pestanya Organitzador que no hem vist en el seu moment.

La propietat Estil següent, en el cas d'estils de pàgina, es refereix a l'estil següent que 
s'aplica en crear una nova pàgina.

El diàleg d'Estil de numeració és igual que el de l'opció  Pics i  numeració del menú 
Format, però amb l'habitual primera fitxa d'Organitzador dels estils.

Els diàlegs d'estil de marc treballen amb objectes que encara no hem vist, però, com en els 
altres casos, l'única aportació del diàleg d'estil respecte al del mateix objecte (marc, gràfic, 
OLE, etc.) és la fitxa d'organitzador.

Treballar amb la seleccióTreballar amb la selecció
També podem crear un estil a partir d'un exemple que ens agrade, semblant a com hem 
fet  al  principi  del  tema,  però  aquesta  vegada  amb  l'estilista.  Primer  cal  que  ens 
posicionem en l'exemple en el document o que el tinguem seleccionat. Després, en el 
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diàleg  Estils i formatació (l'estilista), seleccionant prèviament el tipus d'estil amb els 
botons superiors de l'esquerra (paràgraf, caràcter, marc, pàgina o llista), hem de triar en 
el botó desplegable  l'opció Nou estil a partir de selecció, que ens demanarà llavors 
el nom de l'estil que volem crear:

Si pel contrari, el que pretenem és posar un estil al que tinguem seleccionat en aquell moment 
en el document, només hem de fer doble clic damunt de l'estil a aplicar. Però hi ha una altra 
forma de transmetre l'estil (independentment del que tinguem seleccionat en aquell moment). 
Es tracta del botó  Mode format d'emplenament ( ), que mentre estiga actiu (polsat) 
permetrà, amb un punter de ratolí amb forma de pot de pintura, transmetre el format triat on 
vulguem, de manera semblant a com treballa el pinzell de format ( ).

Finalment, és interessant destacar que el diàleg (que vam veure en el tema 1) de  Cerca i 
reemplaça (en menú Edita  o  per  mitjà  de Ctrl+F directament)  també permet  buscar  (i 
reemplaçar) estils. Pot resultar molt útil per a realitzar una selecció múltiple (diferents parts 
no consecutives d'un document) amb el botó Cerca-ho tot, al mateix temps que treballem 
amb l'estilista:
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PlantillesPlantilles

En la primera part d'aquest capítol hem vist la noció d'estil i l'interès que representa per a no 
haver de tornar a donar un format que ens agrada a altres paràgrafs, no necessàriament 
contigus en el nostre text.

Ara bé, aquesta facilitat tan apreciable es troba limitada al document actiu; si volem traure'n 
profit  en  un  altre  document,  OO-Writer  disposa  d'una  utilitat  molt  més  elegant  que 
s'anomena plantilla.

Una plantilla és un document de base que ens servirà de model, sense que hàgem de definir 
els nostres estils preferits cada vegada que comencem un nou document, perquè ja els conté.

Quan creem un document nou, aquest ja està proveït d'alguns estils. Això és el que ocorre 
quan creem un document nou a partir de la plantilla per defecte d'OO-Writer. No obstant 
això, si tenim el costum d'utilitzar estils propis, ens serà summament pràctic poder crear un 
document nou que dispose ja dels nostres estils propis.

Creació d'una plantillaCreació d'una plantilla
Per a desar només els estils propis en una plantilla, una forma senzilla podria consistir a 
seleccionar tot el text del document model, per mitjà del comandament Selecciona-ho tot 
(Ctrl+A) del menú Edita i després esborrar-lo prement la tecla Supr.

A continuació, amb el menú Fitxer, el submenú Plantilles i l'opció Desa li donem un nom i 
li indiquem en quina categoria ha de desar la plantilla OO-Writer.

Utilizació d'una plantilla personalitzadaUtilizació d'una plantilla personalitzada
Una vegada desada una plantilla, podrem usar-la, per a crear un document nou, acudint al 
menú Fitxer, submenú Nou i opció Plantilles i documents.
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Una vegada creat el document, podem obrir l'estilista i comprovar que els estils que hem 
definit en la plantilla es troben allí.

Administració de plantillesAdministració de plantilles
A més de crear plantilles, podem realitzar més accions de gestió des de l'opció Organitza 
del submenú Plantilles del menú Fitxer.

En aquesta finestra podem veure les plantilles personalitzades i altres elements d'OO-Writer. 
Els selectors inferiors permeten decidir què podem veure en cada quadre. Si seleccionem una 
plantilla i premem el botó Ordres, ens apareixen les següents:
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Podem eliminar aquelles plantilles que no usem o canviar-ne alguna. Edita obri la plantilla 
perquè hi fem qualsevol canvi com si editàrem un document.

També podem Exportar plantilla com un arxiu en la carpeta que li indiquem (o una unitat 
externa) per a poder portar-la a un altre ordinador, on haurem d'utilitzar Importa plantilla 
per a integrar-la en el seu OO-Writer. Inicialment, la carpeta “Les meves plantilles” és la 
carpeta triada per OO-Writer per a desar les plantilles, però la seua ubicació depèn de la 
versió d'OpenOffice i de la del sistema operatiu. Encara que extraure o introduir plantilles es 
pot fer movent o copiant arxius de la carpeta “Les meves plantilles” a altres o viceversa, el 
fet de fer-ho a través de les opcions Exporta plantilla i Importa plantilla ens independitza 
del tipus d'instal·lació d'OpenOffice que tinguem.

I  finalment,  si  volem utilitzar  habitualment  la  plantilla  que  hem creat,  hem de  marcar 
Estableix com a plantilla per defecte.

Però  una  de  les  utilitats  més  interessants  és  transferir  estils  d'una  plantilla  a  un  dels 
documents  oberts.  Per  exemple,  si  obrim  un  document  nou,  en  entrar  en  el  diàleg 
Organitza... de l'opció Plantilles del menú Fitxer, veurem una situació semblant a aquesta:

Fent clic sobre un estil i arrossegant-lo damunt d'un document,  incloem aquest estil en el 
document.

També és possible incorporar estils a un document per mitjà de l'opció Carrega els estils... 
del botó  del diàleg Estils i formatació (l'estilista) del menú Format:

En l'exercici 6-2 veiem un exemple de com podem usar aquest diàleg des d'una plantilla (per 
defecte), encara que també és possible incorporar estils directament des d'un document (amb 
el botó del fitxer).
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ExercicisExercicis

Exercici 6-1Exercici 6-1
1. Segueix les instruccions del text.
2. Algun paràgraf és possible que es puga copiar i enganxar (fes-ho així).

ESTILS
En aquesta pràctica treballarem l'ús dels estils, tant els definits per OO-Writer com els que vulguem crear 
nosaltres.

Si et fixes, quasi tots els paràgrafs estan separats els uns dels altres. Selecciona tot el text del document actual, 
Edita \ Selecciona-ho tot (Ctrl+A) i fes clic en el botó de la barra d'eines Aplica l'estil, en la qual apareix de 
manera predeterminada Per defecte, i tria Cos el text. Si algun paràgraf no s'ha de separar del següent en el text 
model, modifica el format de paràgraf o torna a aplicar l'estil Per defecte.

Tot seguit has de donar als tres paràgrafs següents els aspectes que a continuació mostrem:

Font: Bookman Old Style, 10 punts. Paràgraf: Sagnat primera línia d'1 cm.

El problema principal que planteja la mort, inherentment, és el temor que puga no 
haver-hi una altra vida... un pensament depriment, en particular per a aquells que s'han 
molestat a afaitar-se. Així mateix, pot donar-se el temor que existisca una altra vida, però 
que ningú sàpia on s'ha ficat. En l'aspecte positiu, la mort és una de les poques coses que 
poden efectuar-se estant còmodament tombat. Woody Allen. Sense plomes.

Fonts: Comics Sans MS, 10 punts Versaleta. Vora: Verd 5,05 punts.

EL PROBLEMA PRINCIPAL QUE PLANTEJA LA MORT, INHERENTMENT, ÉS EL TEMOR QUE PUGA NO HAVER-HI UNA ALTRA 
VIDA... UN PENSAMENT DEPRIMENT, EN PARTICULAR PER A AQUELLS QUE S'HAN MOLESTAT A AFAITAR-SE. AIXÍ 
MATEIX, POT DONAR-SE EL TEMOR QUE EXISTISCA UNA ALTRA VIDA, PERÒ QUE NINGÚ SÀPIA ON S'HA FICAT. EN 
L'ASPECTE POSITIU, LA MORT ÉS UNA DE LES POQUES COSES QUE PODEN EFECTUAR-SE ESTANT CÒMODAMENT TOMBAT. 
WOODY ALLEN. SENSE PLOMES.

Font:  Arial, 9 punts negreta. Paràgraf: alineació justificat (ultima línia centrada), interlineat 1,5 línies, sagnat 
esquerra i dreta 1,5 cm. Vora: gris 40% 1,10 punts a 0,55 cm de distància al text.

El  problema principal  que  planteja  la  mort,  inherentment,  és  el 

temor  que  puga  no  haver-hi  una  altra  vida...  un  pensament 

depriment, en particular per a aquells que s'han molestat a afaitar-

se. Així mateix, pot donar-se el temor que existisca una altra vida, 

però que ningú sàpia on s'ha ficat. En l'aspecte positiu, la mort és 

una  de  les  poques  coses  que  poden  efectuar-se  estant 

còmodament tombat. Woody Allen. Sense plomes. 
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Declararem un estil propi per a cada paràgraf:

1. Clàssic

2. Cridaner

3. Modern

De la manera següent: selecciona un dels paràgrafs i acudeix al botó de la barra d'eines que serveix per a Aplicar 
estil; apareixerà amb l'estil triat al principi que s'anomena Cos de text. Una vegada allí, escriu el nom del nostre 
estil,  Clàssic per al primer, etc. Es pot realitzar també mitjançant  Format \ Estils i formatació (F11) i, en la 
finestra que apareix, fes clic en el botó Nou estil a partir de la selecció.

Repeteix l'operació per als altres dos paràgrafs.

Ja has afegit tres estils personalitzats a OO-Writer. Ara, després de copiar l'enginyós paràgraf d'Allen tres 
vegades, assigna'ls els estils següents:

● Modern al primer

● Cridaner al segon

● Clàssic al tercer

Seleccionant-lo i cercant l'estil requerit en la llista d'estils disponibles. Així de fàcil!

El problema principal que planteja la mort, inherentment, és el temor que 

puga no haver-hi una altra vida... un pensament depriment, en particular per 

a aquells que s'han molestat a afaitar-se. Així mateix, pot donar-se el temor 

que existisca una altra vida, però que ningú sàpia on s'ha ficat. En l'aspecte 

positiu, la mort és una de les poques coses que poden efectuar-se estant 

còmodament tombat.

Woody Allen. Sense plomes. 

EL PROBLEMA PRINCIPAL QUE PLANTEJA LA MORT, INHERENTMENT, ÉS EL TEMOR QUE PUGA NO HAVER-HI UNA ALTRA  
VIDA... UN PENSAMENT DEPRIMENT, EN PARTICULAR PER A AQUELLS QUE S'HAN MOLESTAT A AFAITAR-SE. AIXÍ  
MATEIX, POT DONAR-SE EL TEMOR QUE EXISTISCA UNA ALTRA VIDA, PERÒ QUE NINGÚ SÀPIA ON S'HA FICAT. EN  
L'ASPECTE POSITIU, LA MORT ÉS UNA DE LES POQUES COSES QUE PODEN EFECTUAR-SE ESTANT CÒMODAMENT TOMBAT.  
WOODY ALLEN. SENSE PLOMES.

El problema principal que planteja la mort, inherentment, és el temor que puga no 
haver-hi una altra vida... un pensament depriment, en particular per a aquells que s'han 
molestat a afaitar-se. Així mateix, pot donar-se el temor que existisca una altra vida, però que 
ningú sàpia on s'ha ficat. En l'aspecte positiu, la mort és una de les poques coses que poden 
efectuar-se estant còmodament tombat. Woody Allen. Sense plomes.

Vegem ara com podem crear nous estils a partir dels existents i com modificar-los.

Selecciona el primer paràgraf del document, desplega tots els estils fent clic en el botó d'estil i formatació de la 
barra d'eines (F11), fes clic amb el botó de la dreta damunt del títol i selecciona Nou.

Dóna-li com a nom El meu títol i dis-li que l'estil següent és Per defecte. Afegeix l'efecte versaletes al text i una 
vora de 0,50 punts amb ombra al paràgraf. Accepta i fes doble clic en El meu títol per a aplicar-lo al paràgraf 
actual.

Ara pots aplicar al paràgraf que diu “Plantilles” el nou estil, com ja hem vist anteriorment.

I què passa si després d'haver creat un estil vull modificar-hi alguna cosa? Tenim dues opcions.
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La primera és entrar de nou en l'opció d'Estils i formatació i, fent clic amb el botó dret damunt de l'estil, triar 
l'opció Modificar, o fer clic directament amb el botó dret damunt d'un paràgraf que tinga aquest estil i triar 
l'opció Editar l'estil de paràgraf...

Si ara canvieu l'efecte Versaletes per Majúscules, veuràs que es canvia en tots els paràgrafs que tenen l'estil que 
hem modificat.

Però encara hi ha una altra manera més ràpida. Si sabem que els nostres gustos canviaran sovint, podem dir a un 
estil que s'actualitze automàticament marcant l'opció dins de la pestanya Organitzador quan estem modificant o 
creant un estil. Fes-ho amb El meu títol.

Ara selecciona un dels encapçalaments i lleva la Negreta. Veuràs que l'altra automàticament també deixa d'estar 
en negreta.
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PLANTILLES
● Definició: Una  plantilla és un document de base que ens serveix de model sense que hàgem de 

redefinir els nostres estils preferits cada vegada que comencem un document nou.

● Creació d'una plantilla. (Important: Acaba d'escriure el document abans de continuar aplicant aquestes 
instruccions. Després, desa el document actual com sempre ho hem fet, Fitxer \ Desa (Ctrl+S) o el botó 
amb el disquet de la barra d'eines.)

● Selecciona tot el text del document actual, Edita \ Selecciona-ho tot (Ctrl+A) i esborra'l amb la tecla 
Supr. Assegura't que el paràgraf actiu es queda en format Per defecte.

● Per  a  desar-lo  com  a  plantilla,  dirigeix-te  a  Fitxer  \  Plantilles...  \  Desa...  i  dóna-li  el  nom 
LaMeuaPlantilla. Tanca el document, Fitxer \ Tanca i, atenció, rebutja els canvis. Hem creat una nova 
plantilla, el nom de la qual és LaMeuaPlantilla.

● Ara, crea un document nou, Fitxer \ Nou \ Plantilles i documents, cercant dins de la carpeta Les meues  
Plantilles, la plantilla LaMeuaPlantilla.

● Tria-la per a crear un document nou. Comprova que estan els nostres estils.

La plantilla que acabem de crear no conté cap text, però vegem que es pot deixar, per exemple, l'encapçalament 
de l'empresa o el teu propi nom, cognoms i adreça.

● Intenta crear una plantilla que continga:

Nom Cognom1 Cognom2

Universitat d' Alacant

03690 Alacant

Tel. 965 90 34 00 / Ext. 7964

● Desa-la amb el teu propi nom com hem vist abans.

● A més, per a poder obtenir la plantilla com si d'un document es tractara (i poder-la portar en una 
memòria USB, CD, etc.), selecciona Fitxer \  Anomena i desa..., tria Plantilla de document de text ODF 
en Tipus, posa el teu nom i desa-la al lloc que t'interesse (suport extern, escriptori, USB, etc.).
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Exercici 6-2Exercici 6-2
Partim del següent text, on el paràgraf primer, tercer, quart i cinquè tenen els estils anomenats 
ElMeuTítol,  Cridaner, Clàssic i  Modern respectivament,  definits  amb  les  següents 
característiques:

1. ElMeuTítol: Tipus de lletra Impact 24 en roig amb efecte majúscules.
2. Cridaner: Comic Sans MS 12 amb efecte versaletes en fons blau.
3. Clàssic: Monotype Corsiva 12 i Sagnat d'1,00 cm en primera línia.
4. Modern: Tahoma 9 en negreta justificat amb sagnat 0,50 cm a cada costat i vora de 

0,05 punts dalt i baix.

EXERCICI 6-2
Aquest document també té definit uns estils Clàssic,  Cridaner, Modern i  ElMeuTitol encara que, com pots 
apreciar, són diferents dels de l'exercici 6-1.

SI HAS CREAT LA PLANTILLA AMB EL TEU NOM I L'HAS DESADA EN EL SUPORT EXTERN O CARPETA DE TREBALL,  LA 
IMPORTAREM PER A PODER TRASPASSAR-NE ELS ESTILS A AQUEST DOCUMENT.

PER A FER AIXÒ, VÉS A FITXER \ PLANTILLES \ ORGANITZA I SELECCIONA LES MEVES PLANTILLES.

En el botó Ordres, selecciona Importa plantilla i cerca la teva plantilla.

Una vegada importada, tanca aquesta finestra i obri l'estilista amb F11.

Fes clic en el botó de dalt a la dreta i entra a Carrega els estils, on has de 

triar la plantilla que acabes d'importar, fent atenció a marcar les opcions 

Text i Sobreescriu.

Si tot ha anat bé, veuràs que el document ha canviat automàticament d'aspecte. A pesar que disposem de 
diferents opcions per a triar si volem carregar els estils de text, marc, pàgina o numeració (uns no exclouen 
altres), mitjançant aquesta opció es carreguen tots els estils de la plantilla que compleixen aquests requisits. 
Podríem fer una importació més selectiva aplicant altres de les instruccions donades en aquest tema 6.
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Exercici 6-3Exercici 6-3
Continuem practicant amb els  estils.  Partim d'aquest  document:  llig atentament el  text i 
segueix les  instruccions.

Aquest paràgraf tindrà una sèrie de característiques que són les que 
m'agraden i que usaré en la majoria de paràgrafs. Enumere a continuació 
els passos que he seguit i les característiques dels estils que he 
utilitzat  per  a  fer  l'exercici  (mitjançant  el  tercer  esquema 
predeterminat dins de Pics i numeració).

1.Estant en el paràgraf anterior, obri l'estilista mitjançant F11.
2.Selecciona l'estil Per defectePer defecte i fes clic en el botó Nou estil a partir 

de la selecció.
3.Posa el nom ElMeuPàragraf al nou estil.
4.Sol·licita modificar-lo mitjançant el menú contextual (en el mateix 
estilista).

5.Vincula'l a l'estil Per defectePer defecte.
6.Indica que el següent paràgraf que segueix al d'aquest estil continua 
amb l'estil ElMeuPàragrafElMeuPàragraf.

7.En la fitxa Sagnats i espaiat:
7.2. Tria un sagnat de primera línia automàtic.
7.3. Dóna-li un espaiat sota el del paràgraf de 0,5 cm.

8.En Alineació, tria Justificat.
9.En Tipus de lletra:

9.2.Tria ArialArial com a Tipus de Lletra.
9.3.En Mida tria 10 punts.10 punts.

10. Selecciona tot el text i aplica-li el nou estil. Com podem apreciar, 
tots els paràgrafs han adoptat el format que has definit, però la 
numeració es manté, ja que això no depèn de l'estil del paràgraf.

Si ara selecciones tots els paràgrafs de l'esquema i els apliques 
l'estil de llista  Numeració 5Numeració 5, podem veure que canvia tot el que es 
refereix a la numeració i pics, però els formats de caràcter i paràgraf 
no es veuen afectats...

Ara definiràs un parell d'estils de text que faran de negreta i cursiva. 
(Per a la llista següent hem aplicat l'estil Enumeració 3.Enumeració 3.)

☑ En l'estilista, fes clic en estils de caràcters i selecciona el MoltMolt  
destacatdestacat.

☑ Amb el menú contextual (en l'estilista) tria l'opció Nou.
☑  Anomena'l LaMeuaNegreta,LaMeuaNegreta, canvia la Mida a 13pt13pt i dóna-li color BlauBlau.
☑ Per a definir  LaMeuaCursivaLaMeuaCursiva, t'has de  basar en un estil Destacat,Destacat,  
afegint un efecte Ombra al tipus de lletra.

☑ Ara, aplica l'estil LaMeuaNegretaLaMeuaNegreta als textos que hi ha en negreta i 
LaMeuaCursivaLaMeuaCursiva  als que estan en cursiva.
Per a aplicar els estils LaMeuaNegretaLaMeuaNegreta i LaMeuaCursivaLaMeuaCursiva pots seleccionar 

totes les negretes primer i totes les cursives després amb l'opció Cerca 
i  reemplaça del menú  Edita (Ctrl+F), fent clic en els botons  Més 
opcions, Format... i Cerca-ho tot.
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Com que no m'agrada que les llistes estiguen tan separades, definirem un 
altre estil que serà igual que ElMeuParàgraf,ElMeuParàgraf, però sense la separació, i 
l'anomenarem  ElMeuParàgraf2ElMeuParàgraf2.  És  important  crear-lo  a  partir 
d'ElMeuParàgrafElMeuParàgraf i vincular-lo a aquest. Una vegada fet això, aplica'l als 
esquemes que hem fet.

Ara és un bon moment per a canviar el filtre de l'estilista i dir-li que 
mostre els estils de mode Jeràrquic. Jeràrquic. Pots veure en els estils de paràgraf 
que ElMeuElMeuFormatFormat conté ElMeuElMeuFormat2Format2. Això significa que si decidim canviar 
el  tipus  de  font  d'Arial a  Courier  NewCourier  New,  per  exemple,  només  hem  de 
modificar l'estil ElMeuParàgrafElMeuParàgraf i canviarà automàticament tot el text.
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objectes f lotantsobjectes f lotants

n tots els capítols anteriors hem usat OO-Writer exclusivament per a posar text en els 
documents. Ara manejarem un altre tipus d'objectes, com ara imatges, bé inserint-los 
o bé creant-los nosaltres dins del mateix entorn d'OO-Writer.E

Inserir imatgesInserir imatges

Des del menú Insereix, comandament Imatge, podem incorporar al document tant imatges 
prèviament emmagatzemades en el nostre sistema (opció Des d'un fitxer...), com imatges 
procedents d'un escàner o càmera configurats en l'equip (en el submenú Escàner,  des del 
qual  el  mateix  OO-Writer  pot  obrir  el  mòdul  de  gestió  de  l'escàner  des  de  l'opció 
Seleccioneu la font...). Igual que podem tenir més d'una impressora en el nostre sistema i 
podem triar amb quina desitgem imprimir en cada moment, podem tenir més d'un escàner. 
Amb l'opció Seleccioneu font... del submenú  Escàner podem triar quin escàner utilitzarem 
en cada moment.

Si triem inserir una imatge Des d'un fitxer apareixerà un quadre de diàleg on podem triar 
qualsevol imatge que es trobe en el nostre ordinador o en la nostra xarxa d'ordinadors. Una 
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vegada seleccionada la imatge desitjada, fent clic dues vegades damunt de l'arxiu, o fent clic 
en Obre, la imatge quedarà inserida en el punt en què estava prèviament el cursor.

Quan seleccionem una imatge en el nostre document, apareixer una nova barra d'eines (la 
barra d'Imatge) amb una gran quantitat de botons dissenyats per a controlar el format, les 
característiques i el comportament de les imatges:

A més, la barra de  Format se substitueix per la de  Marc, per a donar pas a eines més 
adequades al format d'una imatge:

Imatges de GaleriaImatges de Galeria
OO-Writer té una base de dades d'imatges que podem utilitzar en els documents. Si bé les 
imatges  que  hi  vénen originàriament  estan  pensades  principalment  per  a  pàgines  web, 
podem anar ampliant la biblioteca d'imatges i aprofitar els distints tipus d'imatges inclosos. 
Per a accedir a aquesta base de dades, anomenada galeria, hem de fer clic en el menú Eines, 
opció Galeria.

Mentre aquest diàleg està actiu treballa com si fóra una barra d'eines, ancorat a una vora (per 
defecte, la superior) o flotant (si l'arrosseguem al centre de la finestra). Per a desactivar-lo 
hem d'usar la mateixa opció (Galeria en el menú Eines), o tancar-lo com qualsevol diàleg 
(si es troba flotant).

Entre  altres  elements,  ens  proveeix  de  fons  per  als  documents,  línies  delimitadores  de 
seccions  i  pics  per a  les llistes  de dades,  i  fins i  tot  sons.  Les  imatges se  seleccionen 
arrossegant la que ens interessa i deixant-la anar directament en el document.
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Imatges d'InternetImatges d'Internet
Podem inserir una imatge provinent d'una pàgina web, si en el camp Nom del quadre de 
diàleg per a inserir una imatge Des d'un fitxer indiquem la URL de la imatge que desitgem 
inserir-hi.

Per  exemple:  podem  inserir  la  imatge  següent  des  dels  servidors  de  la  NASA.
El seu URL és http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0011/earthlights_dmsp.jpg.

També  podem decidir  descarregar-la  i  desar-la  primer  en  el  nostre  PC  per  a  afegir-la 
posteriorment  al  document  que  desitgem,  o  bé  copiar-la  i  enganxar-la  directament  des 
d'Internet, ja que el sistema de copiar i enganxar d'OpenOffice és compatible amb qualsevol 
navegador que estiguem usant.

En qualsevol dels casos, el que inserim en el document és una còpia de la imatge original, i 
encara que l'arxiu d'Internet siga esborrat o modificat, això no influirà en la imatge que ha 
quedat inserida en el document.
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Imatges vinculadesImatges vinculades
Pot ser que ens interesse, quan la imatge original siga modificada, que aquest canvi aparega 
també en la imatge inserida en el document. D'aquesta manera, podem tenir en tot moment 
l'última versió d'una determinada imatge, sense haver d'estar preocupant-nos a cada moment 
per eliminar l'antiga i inserir-hi la nova.

Aquest procés s'anomena de vinculació d'una imatge del document amb una imatge externa, 
i s'aconsegueix marcant la casella Enllaç del quadre de diàleg de selecció d'imatges en Des 
d'un fitxer.
Així, per exemple, podem estar interessats a vincular al nostre document l'última imatge del 
satèl·lit  Meteosat  que  estiga  disponible.  Aquesta  imatge  és  actualitzada  regularment  en 
l'adreça http://www.meteosat.com/imagenes/meteosat/sp/ultima_meteosat.jpg. Si la imatge es 
vincula al nostre document, en obrir o imprimir el document, si hi ha connexió a Internet, la 
imatge estarà actualitzada:

Per al cas que la imatge vinculada ho estiga a través d'una URL (com en l'exemple), la 
vinculació  queda  associada  a  una  descàrrega  temporal  de  la  imatge  d'Internet.  Haurem 
d'indicar de nou des de quina direcció (URL) s'ha de realitzar l'actualització de l'enllaç. Per a 
fer això, una vegada inserida la imatge, hem de fer doble clic damunt d'aquesta i, en la 
pestanya Imatge, canviar el Nom del fitxer en Enllaç indicant l'adreça web correcta a què 
desitgem realitzar la vinculació.

Propietats de les imatgesPropietats de les imatges

Totes  les  propietats  que veurem a continuació modifiquen la  representació de la  imatge 
inserida en OO-Writer respecte a la resta del document. Totes les accions que proposem es 
realitzaran des del quadre de diàleg  d'Imatge,  al qual podem accedir per mitjà de l'opció 
Imatge del menú  Format  o del menú contextual (o, com ja hem vist, fent-hi doble clic), 
sempre que estiguem posicionats en la imatge en qüestió.

La majoria d'aquestes propietats s'utilitzen també en altres tipus d'objecte que en general són 
classificats com a marcs. Recordeu que existeixen uns estils  de marcs que són els  que 
s'utilitzen per a establir formats a aquests tipus d'objectes.
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El tipusEl tipus
En la primera pestanya, anomenada Tipus, podem canviar l'Amplada i l'Alçada de la imatge, 
de  manera que presente les dimensions que ens interessen. Si desitgem que la proporció 
entre ample i alt no varie amb el canvi d'una de les dimensions, hem de mantenir marcada la 
casella de Conserva la ràtio.  Segons com desitgem fixar l'ancoratge de la imatge, així es 
controlarà com interactua amb els paràgrafs del seu entorn: amb un ancoratge A la pàgina, 
Al paràgraf (l'usat per defecte per l'aplicació) o Al caràcter, s'aconsegueix que la posició de 
la imatge es calcule respecte a la pàgina en la qual es trobe, al paràgraf amb què es relacione 
directament o al caràcter al qual es fixa de manera expressa, respectivament.

Aquests ancoratges queden marcats per un símbol  que representa el punt d'ancoratge de la 
imatge respecte a l'element del document (pàgina, paràgraf o caràcter) que hàgem decidit 
utilitzar.

Arrossegar l'àncora fins a un altre element del mateix tipus que aquell al qual està ancorat (un 
paràgraf, un caràcter o una pàgina), farà que la imatge establisca la seua posició relativa sobre 
el nou element. De la mateixa manera, la modificació de la posició en què es troba l'element 
que serveix d'ancoratge comportarà la modificació de la posició de la imatge (si bé es manté la 
posició relativa respecte a l'element sobre el qual està ancorada).

Però aquesta és només una de les formes en què podem col·locar les imatges, ja que també 
podem aconseguir que es comporten com si d'un text es tractara, formant part d'un paràgraf 
amb totes les conseqüències, de manera que poden ser alineades a esquerra, dreta, centrades o 
justificades. Aquest ancoratge s'anomena Com a caràcter.

Aquest paràgraf exemple conté   imatges diferents ancorades   Com a 

caràcter.

Cada tipus d'ancoratge porta els seus propis modes de descriure la posició relativa o absoluta 
en què apareixerà la imatge en el full.
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AjustamentAjustament
Per a les imatges no ancorades com a caràcter, podem configurar com se separarà el text de la 
imatge.  Per  defecte,  OO-Writer  insereix les  imatges  com a elements independents  dels 
paràgrafs, fins i tot trencant-los, i impedint que a hi haja text a esquerra i dreta de la imatge. 
Aquest estil d'ajustament s'anomena Cap.

També tenim l'opció que no hi haja res a esquerra (anomenat Després) o dreta de la imatge 
(anomenat  Abans). Si volem que l'aplicació decidisca per nosaltres, sobre en quin costat 
permet text i en quin no, hem de posar un ajustament anomenat Òptim.
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Si  volem  que  la  nostra  imatge  estiga 
immersa  en  l'interior  del  paràgraf,  però 
sense  que  el  paràgraf  s'introduïsca  en  la 
imatge, hem de triar l'estil ajust Paral·lel:

Aquest  text  ens  ajuda  a  comparar  els  tipus 
d'ajust.  Aquest text ens ajuda a comparar els 
tipus d'ajust. 
Aquest text  ens 
ajuda  a comparar 
els  tipus d'ajust. 
Aquest text  ens 
ajuda  a comparar 
els  tipus d'ajust. 
Aquest  text  ens  ajuda  a  comparar  els  tipus 
d'ajust.

Si preferim que les línies del text s'acosten 
al dibuix tant com siga possible, aprofitant 
zones  transparents  de  la  imatge,  usarem 
l'opció Vora. En aquest ajust, imatge i text 
queden molt pròxims, però sense arribar a 
tocar-se:

Aquest  text  ens  ajuda  a  comparar  els  tipus 
d'ajust. Aquest text ens ajuda a 
comparar  els tipus  d'ajust. 
Aquest  text ens ajuda a 
comparar els  tipus 
d'ajust. Aquest  text 
ens ajuda a comparar 
els  tipus d'ajust. 
Aquest  text  ens  ajuda  a  comparar  els  tipus 
d'ajust.

Si volem col·locar la imatge on desitgem, 
arribant  a  provocar  un  xoc  entre  text  i 
imatge, hem d'utilitzar l'estil d'ajust A través

Si  volem que  la  nostra  imatge  no tinga 
Cap text a esquerra i dreta:

Aquest  text  ens  ajuda  a  comparar  els  tipus 
d'ajust. Aquest  text  ens ajuda a comparar  els 
tipus d'ajust. Aquest text ens ajuda a comparar 
els tipus d'ajust.

O també amb text Abans o Després:

Aquest  text  ens  ajuda  a  comparar  els  tipus 
d'ajust. Aquest  text  ens ajuda a comparar  els 
tipus d'ajust. Aquest text ens ajuda a comparar 

els  tipus 
d'ajust. 
Aquest 
text  ens 
ajuda  a 
comparar 
els  tipus 

d'ajust.  Aquest  text  ens ajuda a comparar  els 
tipus d'ajust.  Aquest text ens ajuda a comparar 
els tipus d'ajust.

Si desitgem que prevalga el text sobre la 
imatge, hem de marcar l'opció  En el fons 
(que  posa  la  imatge  darrere  del  text). 
Aquesta opció només està activada en  A 
través, mentre  que  Vora està  activa  en 
totes menys en A través:

Aquest  text  ens  ajuda  a  comparar  els  tipus 
d'ajust.  Aquest  text  ens ajuda a comparar  els 
tipus d'ajust.  Aquest text ens ajuda a comparar 
els  tipus  d'ajust.Aquest  text  ens  ajuda  a 
comparar els tipus d'ajust. Aquest text ens ajuda 
a  comparar  els  tipus  d'ajust.  Aquest  text  ens 
ajuda a comparar els tipus d'ajust.  Aquest text 
ens ajuda a comparar els tipus d'ajust.

Perquè  la  imatge  quede  davant  del  text, 
hem de deixar  desmarcada l'opció  En el 
fons:

Aquest  text  ens  ajuda  a  comparar  els  tipus 
d'ajust.  Aquest  text  ens ajuda a comparar  els 
tipus d'ajust.Aquest text ens ajuda a comparar 
els  tipus  d'ajust.  Aquest  text  ens  ajuda  a 
comparar els tipus d'ajust. Aquest text ens ajuda 
a  comparar  els  tipus  d'ajust.  Aquest  text  ens 
ajuda a comparar els tipus d'ajust.  Aquest text 
ens ajuda a comparar els tipus d'ajust.

En la barra d'imatge podem trobar alguns botons interessants. El mode gràfic ens permet 
configurar el mode en què visualitzem la imatge, passant d'una imatge a color, en escala de 
grisos, només en blanc i negre, o un efecte de filigrana:
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El següent botó (Color ) permet ajustar colors i canviar contrast i brillantor. En realitat, el 
botó Color, el que proporciona és l'activació d'una barra d'eines Color que per defecte no està 
disponible en l'opció corresponent del menú Visualitza:

També podem modificar el percentatge de transparència de la imatge ( ), des d'un 
0% per a les imatges “sòlides”, fins a un 100% per a fer-la invisible. Amb percentatges entre 
el 40% i el 60% de transparència podem aconseguir bons efectes:

Aquest text ens ajuda a comparar el grau de transparència d'una imatge. Aquest text ens ajuda a comparar 
el grau de transparència d'una imatge. Aquest text ens ajuda a comparar el grau de transparència d'una 
imatge.Aquest text ens ajuda a comparar el grau de transparència d'una imatge. Aquest text ens ajuda a 
comparar el grau de transparència d'una imatge. Aquest text ens ajuda a comparar el grau de transparència 
d'una imatge. Aquest text ens ajuda a comparar el grau de transparència d'una imatge. Aquest text ens 
ajuda a comparar el grau de transparència d'una imatge. Aquest text ens ajuda a comparar el grau de 
transparència d'una imatge Aquest text ens ajuda a comparar el grau de transparència d'una imatge. 
Aquest text ens ajuda a comparar el grau de transparència d'una imatge. Aquest text ens ajuda a comparar 
el grau de transparència d'una imatge. Aquest text ens ajuda a comparar el grau de transparència d'una 
imatge.

HiperenllaçHiperenllaç
En una  imatge  podem afegir,  entre  altres  propietats,  un hipervincle,  accessible  en fer-hi 
Ctrl+clic. Ho aconseguirem en la pestanya Enllaç del diàleg Imatge. Per exemple, en el cas 
que hem posat d'exemple de captura d'Internet, si volem vincular la imatge amb l'adreça 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0011/earthlights2_dmsp_big.jpg i que,  en  fer  clic 
damunt aquesta imatge mentre mantenim la tecla Ctrl premuda, s'òbriga en el nostre navegador 
d'Internet amb aquest enllaç (o a qualsevol altre que vulguem associar a la imatge), ho hem 
d'indicar així:
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Altres fitxes interessants d'aquest menú d'Imatge són Vores i Fons, que, com altres vegades, 
ens serveixen per a definir la vora i el color de fons (evidentment, per a les parts transparents 
de la imatge o l'espai que quede fins a la vora). A més, la fitxa Imatge ens permet girar-la, en 
Vertical o Horitzontal (també podem fer-ho amb els botons Inverteix horitzontalment  i 
verticalment  de la barra Imatge). I la fitxa Escapça, que ens permet escalar la imatge o 
quedar-nos amb un fragment d'aquesta.

Objectes de la Galeria – FormesObjectes de la Galeria – Formes

Per a facilitar la tasca de l'usuari i evitar la necessitat de dibuixar minuciosament elements 
xicotets  que  després  hem d'agrupar,  hi  ha  una  àmplia  gamma  d'imatges  predefinides, 
conegudes com a Formes, destinades a cobrir la majoria de les nostres necessitats. Estan 
disponibles en la barra de dibuix que podem fer aparèixer gràcies a l'opció  Dibuix  del 
submenú  Barres d'eines del menú  Visualitza. Aquesta barra ens permet dibuixar línies, 
rectangles, el·lipses i moltes altres formes.

A més, en el cas que necessitem utilitzar molt sovint el mateix grup de formes, només 
arrossegant ens apareix el quadre d'eines que ix de qualsevol dels diferents tipus de formes, 
com una barra flotant:

==►
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Línies i fletxesLínies i fletxes
Per  a  crear  els  nostres  propis  dibuixos  o esquemes necessitem tant  línies  com fletxes, 
accessibles a partir dels botons de la barra de dibuix.

Ací apareix una mostra del que ens permet OO-Writer:

La forma de les línies i dels extrems de les fletxes es modifica accedint al quadre de diàleg 
que apareix amb les opcions Línia, Àrea, Text, i Posició i mida del menú contextual, o des 
del comandament Objecte del menú Format.

A més,  la  barra  de  format canvia  per  la  de  Propietats  de  l'objecte  de  dibuix quan 
seleccionem una d'aquestes formes:

Per exemple, per a la fletxa següent disposem de:

Finalment, hi ha una Línia de forma lliure, que ens recorda el llapis d'altres aplicacions de 
dibuix. OO-Writer deixa en aquest cas el dibuix tal com s'ha creat. Mentre tinguem polsat el 
botó principal del ratolí, es va creant la línia. Un doble clic permet eixir del mode de traçat 
lliure.
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FFormes bàiques i de símbolsormes bàiques i de símbols
OO-Writer ens ofereix ací formes geomètriques (quadrat, rectangle, trapezi, rombe) així com 
claus i claudàtors, i moltes coses més.

Algunes formes deixen aparèixer un agafador que té la forma d'un quadradet groc i apareix 
quan seleccionem l'objecte. Arrossegant-lo, permet modificar certs aspectes de la forma. Per 
exemple, en el cas següent, la forma de la boca:

Fletxes de blocFletxes de bloc
Apareixen ací totes les formes de fletxes que podem imaginar.

Una possibilitat, molt utilitzada en el cas de les fletxes i disponible també en les altres formes, 
consisteix a afegir text dins d'aquesta forma. Fent doble clic damunt la forma entrem en una 
manera d'edició del text que ens permet tant afegir com modificar text.
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Diagrames de fluxDiagrames de flux
Aquesta sèrie de símbols pot resultar de gran utilitat per a realitzar organigrames i diagrames 
de  flux  (programacions,  esquemes,  etc.).  També  apareixen  certs  símbols  utilitzats  en 
electrònica per a representar components. 

LlegendesLlegendes
Ens permet afegir comentaris als nostres esquemes i dibuixos.

EstrellesEstrelles
Amb finalitats més divertides (i de reclam publicitari) que les altres formes, OO-Writer ens 
ofereix també:

Galeria FontworkGaleria Fontwork

Aquest comandament gràfic permet dibuixar text i tractar-lo com si fóra un dibuix. Permet 
fer rètols i títols vertaderament personals i artístics, i a partir d'una font de caràcters com la 
que s'usa per al text normal.

Per a utilitzar-lo, res més senzill que fer clic en el botó del Fontwork  que apareix tant en 
la barra de Dibuix com en la barra de Fontwork. Per a fer aparèixer aquesta barra d'eines, 
podem anar al menú Visualitza, submenú Barres d'eines i opció Fontwork.

Els Fontwork poden arribar a ser tan variats que en compte de sol·licitar tota la informació 
necessària per a crear-lo, parteixen d'exemples ja constituïts sobre els quals treballar i variar-
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ne les propietats. Fent clic en la icona de Fontwork ens apareix un nou quadre de diàleg, la 
Galeria de Fontwork, que ens permet seleccionar d'entre tots els formats preestablerts 
(exemple) amb quin desitgem començar:

Una vegada seleccionat, ens apareix un text en el document, amb el format acabat de triar. 
Amb un simple clic, apareix la barra d'eines de Fontwork (aquesta vegada amb més opcions 
per a marcar); en canvi, si fem doble clic damunt el text, podrem modificar què hi apareix 
escrit.

En la barra de Fontwork podem canviar moltes característiques del mode de visualització del 
text: tipus de forma, alineació, espaiat entre caràcters, etc. Fent clic amb el botó dret (menú 
contextual), en l'opció  Posició i mida..., podem canviar moltes altres opcions de l'aspecte 
visual del text.
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DiagramaDiagrama

OO-Writer permet l'opció de presentar gràfics de barres (entre altres tipus), a partir d'un 
conjunt de dades. Per a fer això, sols cal triar en el menú Insereix, en el submenú Objecte, 
l'opció Diagrama...:

Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4
0

2

4

6

8

10

12

Columna 1
Columna 2
Columna 3

Fent doble clic sobre el diagrama podrem editar-lo. Una vegada en edició, fent clic amb el 
botó dret damunt del gràfic, podem canviar, entre altres coses, el Tipus de diagrama.

També podem canviar la Taula de dades del diagrama...  que usem per a formar aquesta 
gràfica.
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Ací tenim un exemple de gràfic finalitzat, després de canviar de Tipus de gràfic i omplir les 
dades corresponents:

Cal remarcar que, si bé el nombre de diferents tipus de gràfic, opcions de visualització (fins i 
tot en 3D) és prou alt, la capacitat de realització de càlculs amb aquesta eina és pràcticament 
nul·la.  Per  això  és  millor  utilitzar  un  full  de  càlcul  per  a  realitzar  les  operacions,  i 
posteriorment vincular el gràfic resultant, com veurem posteriorment.

MarcMarc

El marc podria parèixer una opció per a posar vores a un objecte, però és més que això. 
Mitjançant  un  marc  estem definint  una  zona,  en  l'interior  de  la  qual  podem col·locar 
qualsevol objecte o objectes. Presenta molta més flexibilitat que els objectes a l'hora de 
col·locar-lo en qualsevol part del nostre document.

El normal és que aprofitem aquesta opció per a incloure-hi text que no volem que seguisca el 
flux  normal  de  la  resta,  com ara  una  zona  amb columnes  tractada  com un objecte  o 
simplement comentaris al marge.

Per a crear-los sols cal usar l'opció Marc del menú Insereix:
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Com es pot comprovar, aquest quadre de diàleg és quasi idèntic als que ja vam veure 
quan inseríem imatges, per exemple. Per tant, quasi tot el que vam veure llavors es pot 
aplicar a un marc.

Una cosa que és interessant dins de la fitxa Tipus és que podem establir una Amplada i 
Alçada,  com en qualsevol  objecte,  però també es  pot  dir  a  OO-Writer  que aquests 
s'ajusten al contingut, és a dir, que canvien automàticament quan el contingut cresca o 
disminuïsca.

Jo  sóc  un 
marc  tal 
com 
apareix  si 
no  es 
modifica 
cap atribut.

Evidentment, perquè aquest exemple quede com es veu, sí que hem canviat l'àncora de la 
mateixa manera que havíem fet amb qualsevol altre objecte. D'altra banda, el seu contingut 
es comporta com qualsevol part de text d'OO-Writer, amb la qual cosa li podem assignar 
qualsevol classe de format, tant de font com de paràgraf, i fins i tot d'estil.

En aquest exemple, hem donat format tant a les fonts com a la vora. A més, hem ampliat 
l'ample al marc.

Hola, sóc un quadre de text més 
elaborat, amb fons, vores i font 
propis.

En aquest altre, hem posat fons al text en compte de fer-ho al marc, per a poder apreciar 
la diferència.

Si bé la major utilitat d'aquests objectes s'aplica a l'estil de text més periodístic, amb molts 
articles repartits en una pàgina, una utilitat per a nosaltres és la de llegenda per als dibuixos i 
gràfics. Un altre exemple podrien ser les anotacions al marge.
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IncrustatIncrustat

La majoria dels objectes que hem anat indicant que es poden inserir no són desconeguts 
per a OO-Writer, motiu pel qual, arribat el cas, podem manipular-los amb les eines que 
ens proporciona aquest.

Però també tenim la  possibilitat  d'inserir-los com a objectes  externs,  de manera que la 
modificació d'aquests vaja a càrrec del programa habitual en el nostre ordinador. Això ens 
evita haver d'aprendre noves eines quan, possiblement, ja tenim les nostres favorites.

Per exemple, podem inserir una imatge de mapa de bits (si fóra un fitxer tindria extensió 
BMP) de manera que OO-Writer executarà el programa associat a aquest tipus d'objecte 
(habitualment  Paint en MS-Windows) cada vegada que li  diguem que volem modificar 
l'objecte.

Primer utilitzarem el programa Paint per a crear un dibuix. Per a obrir l'aplicació Paint no cal 
tancar OO-Writer, simplement hem d'anar al botó  d'Inicia, després  Programes i, per fi, 
localitzar la icona de Paint en Accessoris i fer-hi clic d'amunt.

Una vegada acabat el nostre dibuix, el seleccionem per mitjà de l'eina Seleccina-ho tot 
del programa Paint i el copiem amb Ctrl+C (o usant el menú d'edició del mateix Paint).

Tornem a OO-Writer (per exemple, amb la combinació de tecles Alt+Tab, que ens activa 
l'última finestra d'aplicació usada) i fem un Enganxament especial en el menú Edita (o 
Ctrl+Majúscules+V) triant Imatge de mapa de bits de la llista proposada.
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Llavors  podem eixir  de  Paint sense  desar  els  canvis.  Suposem que  volem fer  alguna 
modificació en el nostre dibuix, com llevar el cigarret a Marià. L'única cosa que hem de fer 
és un doble clic damunt el dibuix perquè s'òbriga automàticament el programa  Paint en 
connexió amb OO-Writer per a deixar-nos modificar-lo.

La imatge de la pàgina següent és una còpia de la imatge d'aquesta, on hem realitzat la 
modificació. A continuació, una altra imatge mostra la situació de les finestres de les dues 
aplicacions, Paint i OO-Writer.

Una vegada realitzada la  modificació,  eixim de  Paint i  la  modificació es  reflecteix 
automàticament en OO-Writer.

VinculacióVinculació

De manera  semblant  a  l'anterior,  ara  veurem com copiar  una  taula  creada  des  del 
programa de full de càlcul OO-Calc. Però en aquesta ocasió, en compte de fer Copia i 
Enganxa, inserirem l'arxiu una vegada creat.

El primer que hem de fer és crear el fitxer d'OO-Calc. Obrim OO-Calc, copiem les dades 
que apareixen en la imatge següent i desem el llibre com “MiTaula”.
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En OO-Writer,  mitjançant  el  menú  Insereix,  el  submenú Objecte i  l'opció Objecte 
OLE, inserim el full de càlcul indicant la ubicació i el nom del fitxer que la conté:

Hem de triar Crear a partir d'un fitxer i seleccionar el nostre full de càlcul mitjançant 
el botó Cerca, assegurant-nos de marcar Enllaç a fitxer abans prémer d'Acord.

Ara tenim un objecte del tipus full de càlcul en el nostre document, de manera que, com 
ja hem vist  anteriorment,  si  hi  fem doble clic damunt,  s'activa OO-Calc (área de la 
taula) per a modificar-lo.
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Però la gran diferència és que aquesta vegada li hem dit Enllaç a fitxer i això crea un vincle 
amb el fitxer original, de manera que si, externament, per mitjà d'OO-Calc o d'una altra 
aplicació, modifiquem alguna cosa de la taula, aquest canvi es veurà reflectit en l'objecte 
del document quan el tornem a obrir, sempre que responguem afirmativament quan OO-
Writer ens pregunte si volem actualitzar els vincles.

Aquesta  possibilitat  és  extremadament  pràctica,  en  particular  quan  una  persona  o  un 
departament s'encarrega de modificar els preus, i altres persones o un altre departament 
s'encarrega de preparar informes per als clients. D'aquesta manera tindran sempre els últims 
preus actualitzats, ni més ni menys que substituint l'arxiu OO-Calc sense haver d'editar de 
nou el document que fa d'informe. Evidentment, això obliga que, en el cas que moga el meu 
document  de  text  a  una  altra  ubicació,  he  d'assegurar-me  de  moure-hi  també  l'arxiu 
LaMeuaTaula.ods.
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ExercicisExercicis

Exercici 7-1Exercici 7-1
1. Llig atentament el text i segueix les instruccions.
2. Recorda, són tres pàgines.
3. Per a estalviar temps, copia i enganxa del mateix document els paràgrafs repetits.

Vegem ara algunes possibilitats d'inserció d'objectes molt espectaculars, però no per això difícils d'aconseguir.

Eines – Galeria

Imatges de Galeria
Aprofitarem un fons dels que apareixen en Galeria per a treballar la superposició d'imatges. Cerca com repetir 
suficients  vegades  aquest mateix  text.  Aprofitarem un  fons  dels  que  apareixen  en 
Galeria  per  a  treballar  la superposició  d'imatges.  Cerca  com  repetir  suficients 
vegades  aquest  mateix  text. Aprofitarem un fons dels que apareixen en Galeria per a 
treballar  la  superposició d'imatges.  Cerca  com  repetir  suficients  vegades  aquest 
mateix  text.  Aprofitarem un fons  dels  que  apareixen  en  Galeria  per  a  treballar  la 
superposició d'imatges. Cerca com repetir suficients vegades aquest mateix text.

Aprofitarem  un  fons  dels  que  apareixen  en  Galeria  per  a  treballar  la 
superposició d'imatges. Cerca com repetir suficients vegades aquest mateix text. 
Aprofitarem  un  fons  dels  que  apareixen  en  Galeria  per  a  treballar  la 
superposició d'imatges. Cerca com repetir suficients vegades aquest mateix text. 
Aprofitarem  un  fons  dels  que  apareixen  en  Galeria  per  a  treballar  la 
superposició d'imatges. Cerca com repetir suficients vegades aquest mateix text. 
Aprofitarem  un  fons  dels  que  apareixen  en  Galeria  per  a  treballar  la 
superposició d'imatges. Cerca com repetir suficients vegades aquest mateix text.

Aprofitarem un fons dels que apareixen en Galeria per a treballar la superposició d'imatges. Cerca com repetir 
suficients vegades aquest mateix text. Aprofitarem un fons dels que apareixen en Galeria per a treballar la 
superposició d'imatges. Cerca com repetir suficients vegades aquest mateix text. Aprofitarem un fons dels que 
apareixen en Galeria per a treballar la superposició d'imatges. Cerca com repetir suficients vegades aquest 
mateix text. Aprofitarem un fons dels que apareixen en Galeria per a treballar la superposició d'imatges. Cerca 
com repetir suficients vegades aquest mateix text.

Aprofitarem un fons dels que apareixen en Galeria per a treballar la  superposició d'imatges. 
Cerca  com  repetir  suficients  vegades  aquest  mateix  text. Aprofitarem  un fons dels que 
apareixen  en  Galeria  per  a treballar  la  superposició d'imatges. 
Cerca  com  repetir suficients  vegades aquest 
mateix  text. Aprofitarem  un  fons dels  que apareixen  en 
Galeria per a treballar la superposició  d'imatges. Cerca com repetir suficients 
vegades  aquest mateix text. Aprofitarem un fons  dels  que apareixen  en 
Galeria  per  a treballar la superposició d'imatges.  Cerca com  repetir 
suficients  vegades  aquest mateix text.
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Formes
Inserim ara un conjunt de formes, agrupades per tipus.

● Formes bàsiques

● Formes de símbols

● Estrelles

● Llegendes
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Fontwork

Diagrama
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Esperança de vida
Telèfons per 100 h.
Vehicles per 100 h.
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Exercici 7-2Exercici 7-2
Has d'aconseguir un document amb idèntic format al que es mostra ací, però en el qual se 
substituïsca el paràgraf en què s'indica “Nom destinatari/ària” pel teu nom, i la “Data del dia”, 
per la data en què estigues realitzant aquest exercici (per mitjà d'un camp automàtic).

Nom destinatari/ària

Data del dia.

Els  fem saber  que la  nostra  companyia  sortejarà  un 
viatge per a dues persones a una estació d'hivern triada per VOSTÈ 
MATEIX/A. Per a entrar dins d'aquest sorteig s'haurà d'haver acollit 
a  alguna  de  les  promocions  que  li  han  sigut  remeses  al  llarg 
d'enguany.

Aprofitem l'ocasió per a informar-lo que la inauguració del nostre nou camp de golf 
serà el dia 12 de març. Amb motiu de l'acte, es realitzarà una barbacoa. Comptem amb 

vostè.
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Exercici 7-3Exercici 7-3
Has d'aconseguir un document amb idèntic format al que ací mostrem, però de nou cal que 
substituïsques “Nom i cognoms” pel teu nom. La crida que hi ha en el centre té un grandària 
de 12 per 6 cm i està en una posició vertical des de baix de 5 cm fins a la línia base; el color 
de farcitment és groc 4, i el text de l'interior és Impact 54.

CENTRE D'ESTUDIS “L'APRENENT”
COM APRENDRE A PARLAR EN PÚBLIC?  

OBJECTIUS: 
Conèixer  les  tècniques per  a  millorar  l'exposició  de 
discursos i evitar situacions incòmodes, nervis, tensions… 
que poden tenir aquelles persones que es dirigeixen a un 
públic

DIRIGIT  A:  ponents,  professors,  polítics  i  totes  les  persones  que  estiguen 
interessades a millorar la seua oratòria.

DIPLOMA ACREDITATIU: als assistents se'ls lliurarà un diploma acreditatiu del 
seu  aprofitament  en  què  figurarà  la  qualificació 
obtinguda per l'alumne.

CALENDARI DE CURS

LOCALITAT DATA HORARI DURADA DRETS
Alacant del 25 al 28 de març de 19:00 a 22:00 12 hores 200,00 €
Villena del 15 al 19 d' abril de 16:30 a 20:30 20 hores 350,00 €
Ibi 31 de maig de 9:00 a 20:00

1 de juny de 9:00 a 14:00 15 hores 250,00 €

9 de febrer de 2010 Nom i Cognoms
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Exercici 7-4Exercici 7-4
Reprodueix el text següent tal com el veus, fixant-te bé en quines característiques de format 
té. Algunes característiques que no són evidents se t'indiquen a continuació, en la pàgina 
següent .

El títol usa Arial Black 18; els temps i l'explicació són Arial de 14 i 12 respectivament, i els 
ingredients Tahoma 12; i tots els casos són amb negreta.

El títol se separa un centímetre per davall, i mig centímetre per damunt els paràgrafs de 
l'explicació. El primer dels ingredients se separa centímetre i mig per damunt.

S'han usat vinyetes per als temps i els ingredients; i el títol és l'única cosa que queda fora (per 
damunt) de les dues columnes (amb 0,50 cm de separació entre aquestes) que contenen la 
resta del text.

La vora usada és de tres punts en taronja 2, amb separació al text de mig centímetre dalt i 
baix, i mig mil·límetre a esquerra i dreta. Les lletres en color són violeta (títol), roig clar 
(preparació i cocció) i bordeus (ingredients), i els fons són groc i gris blavós. 

La imatge està de fons d'àrea (de l'àrea en què estan definides les columnes) en la posició 
esquerra centrat. Si no disposes de la imatge del llenguado, usa'n qualsevol de grandària 
750x1.000 píxels.
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Exercici 7-5Exercici 7-5
Per a aquest exercici hauràs de fer una taula com la que hi ha baix. Has de personalitzar-la a 
mà (contorns,  colors  de  fons,  etc.).  Totes  les  característiques  a  tenir  en  compte  per  a 
confeccionar l'exercici es descriuen en la pàgina següent.

Xbox 360 12.478.980

Playstation 3 5.272.705

Nintendo Wii 10.352.342

Vendes videoconsoles

XBox 360
Playstation 3
Nintendo Wii
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Observa que el gràfic circular està dins de la taula, en una fila per a ell (amb cel·les unides), i 
prenent com a dades les que hi ha en les files anteriors (hauràs d'inserir un diagrama per a 
això, i introduir-hi les dades de la taula, per a formar el gràfic). Hauràs de llevar-li el color de 
fons, perquè prevalga el que poses sobre la cel·la. Si tries com a ancoratge deixar-lo com a 
caràcter et resultarà més fàcil centrar-lo en la cel·la (centrant el paràgraf).

El rètol inicial és un Fontwork (tria l'apropiat), amb 12 cm d'ample per 3 d'alt, ancorat a 
pàgina, i amb ajustament de text continu.

La taula té un espaiat anterior de 8 cm (perquè hi càpia el Fontwork), i una alçada de files 
per a les 3 primeres de 2 cm. L'última prendrà l'alçada automàtica del gràfic.

Els rètols de les videoconsoles estan en les fonts següents: Brillant Console de 32 punts, 
negreta i cursiva (per a Xbox), Courier New 24 (per a Playstation 3) i Script 44 (per a Wii). 
Les quantitats de la dreta són totes Tahoma 28 punts.

Tot el text de les taules està centrat, tant verticalment com horitzontalment
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Exercici 7-6Exercici 7-6
En aquest exercici elaborarem un tríptic. Per a fer-ho, canvia el format de pàgina perquè siga 
horitzontal, i amb 3 columnes separades entre si 0,5 cm. Afig línia entre columnes i un color 
de fons apropiat (a tota la pàgina).

Ompli cada columna amb els diferents elements que tinga; els pots crear tots o obtenir d'OO-
Writer (en l'apartat Pàgina principal de Galeria està l'obrer en construcció, per exemple).

Tot són diferents figures (Fontworks, marcs, imatges de galeria, etc.) i no hi ha cap text escrit 
que no estiga dins d'aquestes. El text introduït en aquests elements està tot en font Impact, 15 
punts.
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Maneig avançatManeig avançat

n aquest  capítol  veurem algunes  possibilitats  del  menú  Insereix que  havíem 
deixat pendents. I a més, veurem també una utilitat coneguda com a combinació 
de correspondència.E

Més inserirMés inserir

En el menú Insereix hi ha un parell d'opcions que recopilen funcionalitats que ja hem 
vist, però que interessa repassar.

L'opció Salt manual permet triar entre salt de línia, salt de columna o de pàgina; podem 
triar l'estil de la pàgina següent en aquest últim cas.

L'opció  Marca  de  format...  proporciona  un  submenú  per  a  control  de  guió  en  la 
separació  sil·làbica  en  el  final  d'una  línia.  Si  volem indicar  explícitament  que  una 
paraula  puga  separar-se  per  un  punt  en  concret,  podem  indicar-ho  amb  l'opció 
Separació opcional (Ctrl+-) en el punt en concret. Es mostra (només en mode d'edició, 
no imprès o en vista preliminar) com un guió amb fons gris per darrere (que no ocupa 
espai) de la paraula.  Per a indicar que un guió no és el lloc apropiat per a trencar la 
paraula (el cas  OO-Writer, per exemple) tenim l'opció  Separació de paraules sense 
salt (Ctrl+Majús+-).

Una altra opció pendent de veure del submenú Marca de format és Espai sense salt 
(Ctrl+Majús+Barra  espaiadora),  el  qual  ens  permet  fer  el  mateix  que  Separació  de 
paraules sense salt, però amb un espai, útil per a expressions de més d'una paraula que, 
encara  que  no  formen  una  sola  paraula  composta,  no  ens  pareix  correcte  o  estètic 
separar-les de línia.

NotaNota
L'opció Nota del menú Insereix serveix per a deixar una nota a manera de recordatori 
dirigida a qui treballe amb el document. Aquesta opció deixa una marca en el lloc on 
hàgem posat el cursor, i podem llegir-ne el contingut o introduir el text quan hi fem clic. 
Aquest text o missatge a introduir és lliure i es pot modificar les vegades que vulguem.
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Marca de text i NavegadorMarca de text i Navegador
Una altra  utilitat  (opció  del  menú  Insereix)  que ens  pot fer  més fàcil  manipular  el 
document és la inserció d'una Marca de text.

En inserir una marca de text en un lloc que indiquem, li hem de proporcionar un nom en 
el quadre de diàleg que apareix:

D'aquesta manera, podem desplaçar-nos ràpidament a aquesta zona del nostre document 
mitjançant el Navegador (en menú Visualitza o amb F5, per exemple).

En el seu moment (tema 1) ja vam veure el Navegador (accesible des del botó  o fent 
doble  clic  damunt  la  primera àrea de l'esquerra  de la  barra  d'estat),  però ara  que ja 
coneixem més objectes d'OO-Writer li trobarem més utilitats. El Navegador mostra tots 
els  objectes  continguts  en  un  document.  Aquests  continguts  són títols,  fulls,  taules, 
marcs de text, gràfics, objectes OLE, seccions, hiperenllaços, referències, índexs, notes, 
etc.
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Fent clic dues vegades damunt un objecte en el Navegador, el cursor es col·locarà on es 
trobe l'objecte en el document. El menú contextual sobre un objecte en el navegador 
proporciona  almenys  tres  submenús  (Nivell  d'esquema,  Mode  d'arrossegament i 
Visualitza) més un de propi depenent de l'objecte. En el cas d'un objecte (per exemple, 
Marca de text) apareix una altra opció Adreça d'interès, que té com a opcions Edita, 
Suprimeix o Reanomena.

El Navegador permet veure els objectes de qualsevol document obert en el moment, 
encara que no siga el de la finestra activa. Per a seleccionar un document dels oberts 
disposem d'una  llista  desplegable  en  la  part  inferior  de  la  finestra  o  del  submenú 
Visualitza. Els objectes només disposen de submenú propi si estan en edició en la seua 
pròpia finestra activa.

El submenú Nivell d'esquema permet associar l'objecte a un nivell d'esquema, i el de 
Mode d'arrossegament fixa la funció associada a l'operació d'arrossegar amb el punter 
del ratolí quan l'objecte està seleccionat.

Com ja vam indicar en el tema 1, davall les barres de desplaçament vertical hi ha una 
icona ( ) que obri el control de navegació, una botonera a manera de la barra d'eines 
en què podem seleccionar primer la categoria i, a continuació, moure'ns fent clic en els 
botons d'objecte anterior ( ) o següent ( ). Els botons fan referència a la categoria: 
per exemple,  el  botó següent passa a ser "Pàgina següent" (categoria  per defecte)  o 
"Marc de text següent" segons la tria en control de navegació.

ReferènciesReferències
Una altra utilitat que ens ofereix OO-Writer en el nostre text és la possibilitat d'inserir 
referències a altres objectes perquè, en fer-hi clic damunt ens moguem fins on està la 
marca a què fan referència.

Aquesta podrà ser mostrada amb el número de pàgina on apunta, el capítol, amb el text 
que tinguem seleccionat quan creem la marca o amb la paraula Damunt o Davall, segons 
la seua posició. Es crea amb l'opció Referència creuada del menú Insereix:
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La utilitat  de  la  referència  com a  enllaç  interactiu  queda  limitada  (evidentment)  en 
documents impresos, com passa amb les notes, que només tenen sentit durant l'edició.

No obstant això, aquest concepte de Referència creuada té molt a veure amb la idea 
d'hiperenllaç (opció  Hiperenllaç del  menú  Insereix)  que  s'utilitza  per  a  l'edició  de 
pàgines web, però limitat a la possibilitat d'apuntar a una marca en el mateix document, 
(l'hiperenllaç permet fer-ho a les d'altres documents, encara que no estiguen en el mateix 
ordinador, sinó en Internet).

Combinació de correspondènciaCombinació de correspondència

La combinació de correspondència es fonamenta en una sèrie de conceptes previs, que 
veurem a continuació, com són el de base de dades o el de carta model. Bàsicament, la 
idea serà tenir per un costat una base de dades amb la informació necessària de cada un 
dels  destinataris,  i  d'un  altre,  un  document  base  (carta  model)  que  després  podem 
personalitzar per a cada un d'una forma semiautomàtica, fusionar l'un i l'altre i generar 
totes les còpies necessàries del document, una per destinatari.

Realment,  el  paquet  d'ofimàtica  OpenOffice.Org  disposa  d'una  utilitat  pròpia  per  a 
tractament de bases de dades, com és OO-Base, que també podríem utilitzar,  però a 
causa de la seua complexitat i al limitat ús de les bases de dades que farem en aquest 
tema, resulta més senzill ignorar-la.

Què és una base de dades?Què és una base de dades?
Per a tenir una idea més completa i global de què és una base de dades farien falta 
moltes més pàgines de les que podem dedicar. És més, la filosofia pròpia de base de 
dades  va  molt  més  enllà  (fins  i  tot  difereix)  del  que  ací  veurem;  així,  convé  que 
interpretem el concepte de base de dades aplicades a combinació de correspondència 
com una versió molt limitada del que és una base de dades.
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Com s'entén, el propòsit d'una base de dades és agrupar informació específica sobre 
clients, productes o qualssevol altres elements. La forma més corrent de desar aquesta 
informació en un ordinador és per mitjà de la creació d'una taula, on en cada línia o fila 
de la taula desem informació sobre un element (un client, un producte, o el que tinguem 
pensat  guardar).  Cada columna de  la  taula  emmagatzema una dada (camp)  d'aquest 
client o producte. Així, podríem tenir una base de dades amb clients d'una botiga amb 
una taula com:

Nom Cognoms Adreça CP Localitat Província Telèfon

Joan Martínez Asensi C/ Gabriel Miró, 12 03690 Sant Vicent Alacant 966121314

Maribel González López Av. Alfons el Savi, 25 03001 Alacant Alacant 965924137

Llúcia Araujo Sánchez Ctra. l'Alcoraia, 7 03690 Sant Vicent Alacant 965678820

Manel Ramos Gordillo C/ Bono Guarner, 20 03005 Alacant Alacant 965255779

Aquesta forma d'emmagatzemar la informació permet certes facilitats addicionals, com 
poder ordenar la taula pel criteri que vulguem (per exemple, per cognoms, o per codi 
postal, o per ambdós camps).

Aquest és el concepte que utilitza OO-Writer sobre bases de dades. No obstant això, una 
base de dades realment no es limita a una taula amb dades, sinó que pot consistir en 
unes quantes taules relacionades. Fins i tot la forma en què OO-Writer emmagatzema 
les dades (per mitjà d'una taula en format OO-Calc) no és la correcta (OO-Calc no és un 
gestor de base de dades), però ens valdrà per al propòsit d'aquest tema.

Què és una carta model?Què és una carta model?
En la base de dades de clients de la botiga, imaginem que volem enviar una carta a tots 
ells per a informar-los de noves promocions que traurem el pròxim mes. Mirant la taula, 
tenim només 4 clients, però... i si en foren 100? 

Ací ve la potència de la combinació de correspondència: podem definir un document 
anomenat carta model en què establim quina part serà igual per a totes les cartes, i quina 
part variarà d'un client a un altre. Així, a continuació, OO-Writer substituirà aquesta 
part variable per les dades corresponents de cada client, de forma automàtica.

D'aquesta  manera  s'escriuran  cartes  o  documents  personalitzats  i  els  destinataris,  en 
rebre'ls,  tindran  la  sensació  que  se'ls  coneix,  i  que  aquesta  carta  ha  sigut  enviada 
exclusivament per a ells.

La combinacióLa combinació
Una vegada definits els ingredients que intervenen en la combinació de correspondència 
(base de dades i carta model), veurem com funciona el procés de combinació d'ambdós.

En línies generals, el procés consisteix a traure un duplicat de la carta model per a cada 
element de la base de dades (en el nostre cas, per a cada client), deixar la part fixa igual 
per a tots i en la part variable introduir les dades del client que creguem convenients (el 
nom per a saludar-lo, o l'adreça perquè es veja en el sobre).
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La caixa negra del procés : l'assistent de combinar correspondènciaLa caixa negra del procés : l'assistent de combinar correspondència

El procés de combinació vist anteriorment seria molt pesat fer-lo a mà. Per a facilitar-nos la 
tasca, OO-Writer se serveix d'un assistent per a combinació de correspondència, que ens 
permetrà realitzar la combinació en 8 passos:

1. Seleccionar el document inicial.
2. Seleccionar el tipus de document.
3. Inserir el bloc d'adreces.
4. Crear la salutació.
5. Ajustar el disseny.
6. Editar document.
7. Personalitzar document.
8. Desar, imprimir o enviar el resultat final.

Veurem  cada  un  d'aquests  passos  en  les  següents  seccions.  Per  a  iniciar  l'assistent, 
seleccionem l'opció Auxiliar de combinació de correu del menú Eines.

Pas 1: Seleccioneu el document inicialPas 1: Seleccioneu el document inicial
Una vegada iniciat l'assistent, el primer pas que ens sol·licita és que triem el document 
sobre el qual escriurem la carta model.
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Les opcions que tenim són:

● Utilitza el document actual (el més comú).

● Crea un document nou (en el cas que hàgem iniciat l'assistent des d'un altre 
document que no hi té res a veure i que no tinguem cap document ja preparat).

● Comença pel document existent (en el cas que vulguem obrir un document ja 
començat per a seguir a partir d'ací).

● Comença a  partir  d'una plantilla (si  volem carregar  una  plantilla  amb un 
esquema preestablert i editar la nostra carta amb aquest format).

● Comença a partir  d'un document inicial  desat recentment (en el  cas que 
hàgem estat treballant últimament amb altres fitxers OO-Writer, ací podrem triar 
si obrim algun d'aquests per a fer-hi la carta).

Pas 2: Seleccioneu el tipus de documentPas 2: Seleccioneu el tipus de document
El Següent >> pas ens demanarà que triem el tipus de document que volem crear, a triar 
entre dues opcions:

● Carta (el més comú).

● Missatge de correu electrònic.
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Com veiem,  l'assistent  també  ens  permet  fer  combinació  de  correspondència  per  a 
correus electrònics, encara que no sol ser normal utilitzar OO-Writer per a aquests fins.

Pas 3: Inseriu un bloc d'adreçaPas 3: Inseriu un bloc d'adreça
Aquest Següent >> pas, junt amb el quart, són els dos més complicats del procés, ja que 
definiexen la part que variarà d'una còpia a una altra del document o carta. Les dades 
que varien d'un destinatari a un altre són les seues dades (nom, cognoms, adreça, etc.) i 
és el que OO-Writer anomena bloc d'adreça. Aquest pas consisteix a:

● Definir quines dades tindrà aquest bloc.

● Omplir les dades per a cada destinatari.

● Establir quines dades es mostraran i amb quina distribució.

1) Crea o selecciona una llista d'adreces
Haurem de tindre una base de dades (també anomenada  llista  d'adreces), de la qual 
extraure la informació de cada destinatari per a col·locar-la en la seua carta.
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Per  a  fer  això  fem clic  en  el  botó  Selecciona  la  llista  d'adreces... del  pas  3  de 
l'assistent, la qual cosa ens mostrarà aquesta altra pantalla:

En la finestra que ix apareixeran totes les llistes que hàgem creat prèviament i que OO-
Writer tinga localitzades. Si en tinguérem més de creades que no apareixen en la llista, 
hem de fer clic en Afegeix i afegir-les a aquesta. Si no tenim la llista feta, podem crear-
ne una fent clic en el botó Crea.
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Llavors ix un formulari amb una sèrie de camps:

Aquests són camps convencionals que OO-Writer creu que poden interessar. No obstant 
això, fent clic en el botó Personalitza podem afegir o llevar camps fins a deixar-la al 
nostre gust. Per exemple, si volem enviar una carta a cada client de la nostra botiga per 
a informar-lo de futures promocions,  podríem crear una llista  d'adreces amb aquests 
camps:

Podem reordenar els camps usant els botons  i . També podem esborrar els camps 
que no interessen seleccionant-los i fent clic en  Suprimeix. També podem canviar el 
nom a algun camp per a adaptar-lo millor a les nostres necessitats. Per a fer això cal 
seleccionar-lo i fer clic en el botó  Canvia el nom... Apareixerà un quadre perquè hi 
posem el nou nom, editant el nom antic del camp:

180



P r o c e s s a m e n t  d e  T e x t o s  a m b  O O - W r i t e r

Finalment, podem afegir els camps que necessitem:

Una vegada que ja tenim els camps que volem, fem clic en  Afegeix per a tancar el 
quadre de personalitzar i ens quedem en el formulari per a omplir els camps per a cada 
destinatari.

Simplement cal omplir els camps de cada un; per a afegir nous destinataris, hem de fer 
clic en el botó Nou.

Per a desplaçar-nos d'un destinatari a un altre, per a comprovar-ne o editar-ne les dades, 
usem els botons de les fletxes que hi ha davall el formulari corresponents a Mostra el 
número d'entrada:  (vés al primer, vés a l'anterior, posició 
en què ens trobem, vés al següent, vés a l'últim); en aquest cas també podem indicar 
directament la posició a què volem anar en el camp del centre, o buscar-la per mitjà del 
botó Cerca.
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També podem esborrar un destinatari de la llista seleccionant-ne la fitxa i després fent 
clic en Suprimeix.

Finalment,  podem afegir  o  llevar  camps  del  formulari  sobre  la  marxa  fent  clic  en 
Personalitza, la qual cosa ens portarà a la llista anterior per a triar els camps.

Una vegada tinguem els destinataris introduïts, fem clic en D'acord i s'obrirà un diàleg 
perquè triem on guardar la base de dades, i amb quin nom:

Després de triar el lloc i el nom de l'arxiu, fem clic en Desa i tornem a la llista inicial de 
bases de dades, on ja tindrem la nostra creada (a més d'altres):

La seleccionem i fem clic en  D'acord. També podem triar  Edita (per a modificar les 
dades amb el formulari  anterior),  o  Filtre (per a filtrar  quins registres de la base de 
dades volem usar segons unes condicions):
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2) Personalitza els blocs d'adreces
Una vegada tenim ja feta la base de dades, i després d'haver-la seleccionada i seguit els 
passos del punt anterior, tornarem al pas 3 de l'assistent. Ara podrem personalitzar com 
volem que  apareguen  els  camps  en  la  llista  d'adreces  en  les  cartes.  Per  a  fer  això 
marquem la casella Aquest document contindrà un bloc d'adreça.

Fent clic en el botó  Més podem editar quins camps volem que apareguen en el bloc 
d'adreces i en quin ordre. OO-Writer ens oferirà diferents blocs que té ja predefinits.
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Si algun ens serveix,  l'hem de seleccionar  i  fer  clic  en  D'acord.  Si  cap hi encaixa, 
podem crear-ne un de nou (Nova) o canviar-ne un que s'assemble seleccionant-lo i fent 
clic en  Edita. D'una manera o una altra, anirem a un altre formulari on podrem anar 
afegint camps en l'ordre que vulguem:

Per a afegir camps al bloc d'adreces, els hem de seleccionar de la llista esquerra i fer clic 
en la fletxa a la dreta. Per a llevar-los, els hem de seleccionar del quadre superior dret i 
polsar en la fletxa cap a l'esquerra. Per a moure els camps i canviar-ne l'ordre dins del 
bloc  d'adreces,  podem seleccionar-los  i  usar  les  quatre  fletxes  de  la  zona  dreta.  És 
possible moure els camps arrossegant-los de la llista d'elements de l'adreça al bloc i 
viceversa, o dins del mateix bloc, encara que en aquest últim cas es duplica el camp dins 
del bloc (en compte de moure's). Podríem deixar un bloc com aquest:
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És important remarcar que els camps que apareixen en aquest quadre no tenen per què 
correspondre's amb els que nosaltres hem personalitzat en el formulari, quan hem creat 
la llista d'adreces. Si fem memòria,  en el nostre cas hem esborrat uns quants camps 
predefinits, i n'hem afegit de diferents que no hi eren, fins a crear una llista amb: Nom, 
Cognoms, Adreça, Codi postal, Localitat, Província, Telèfon i Sexe. Els camps que hem 
modificat  o  hem  afegit  nosaltres  (que  no  venien  en  el  formulari  predefinit)  no 
apareixeran en aquest quadre. En el seu lloc, podem triar-ne qualsevol dels existents, 
encara que no existisquen realment en la base de dades (de fet, en la vista prèvia de la 
finestra, podem veure que alguns dels camps arrossegats no coincideixen amb els que hi 
ha en la base de dades i per això posa: <no està disponible>).

Després, hem de fer clic en D'acord per a tancar aquest quadre, i en la finestra principal 
del  pas  3  podem triar  Fes  coincidir  els  camps per  a  especificar  quins  camps  del 
formulari  omplert es corresponen amb camps del bloc d'adreces superior. 

Simplement hem d'anar als camps que volem associar amb els nostres i dir en cada un 
amb què es corresponen (en el nostre cas, la Línia 1 d'adreça es correspon amb el nostre 
camp adreça; la ciutat, amb localitat, i l'estat o província, amb província). En la vista 
prèvia podem veure que ara sí que estan complets els camps del bloc d'adreces.

Després d'això ja hem finalitzat aquest pas; fem clic en D'acord. En tornar a l'assistent, 
i abans d'anar al  Següent >> pas, revisem l'apartat  Comproveu que les dades de les 
adreces coincideixen amb els botons  i .

Pas 4: Creeu una salutacióPas 4: Creeu una salutació
En aquest pas definirem la línia inicial de la carta, on saludem el destinatari i podem 
personalitzar  la  salutació  en  funció  de  qui  siga.  La  resta  del  document,  OO-Writer 
assumeix que serà el mateix per a tots (almenys inicialment), encara que després es pot 
modificar en passos posteriors (es tracta en el pas 6).
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En el quadre de l'assistent, podem triar salutacions predefinides per a homes i dones, o 
bé crear-ne les nostres pròpies amb el botó Nova. En fer clic, s'obri un altre quadre per a 
definir la salutació:

Per a personalitzar la salutació, es fa de forma semblant a com personalitzàvem el bloc 
d'adreces:  triem els  camps que volem posar en la salutació de la llista  esquerra,  els 
afegim amb la fletxa dreta al quadre superior, i després, amb les fletxes de 4 direccions 
de la part dreta posem cada cosa en el seu lloc.

Noteu que, a més dels camps del formulari del bloc d'adreces, tenim dos camps més, 
salutació i signe de puntuació, que ens permeten, si els inserim, afegir text personalitzat. 
D'aquesta manera, podem afegir una salutació i en el quadre Personalitza la salutació 
posar “Hola”, i després afegir un signe de puntuació darrere del nom i afegir un altre 
text personalitzat en Personalitza la salutació.
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Com que la salutació personalitzada està per a usuaris masculins i femenins, d'aquesta 
manera podem saludar de forma diferent homes i dones. Per exemple, en compte de dir 
“Hola Joan”, o “Hola Maribel”, podríem dir “Benvolgut Joan” i “Benvolguda Maribel”, 
i en aquest cas necessitem dos missatges de salutació diferent; però, com sap OO-Writer 
quins són homes i quines dones?

Això ho podem especificar des del formulari del pas 4 de l'assistent, en les llistes de 
Camp de llista d'adreces que indica una destinatària femenina.

Ací triem quin Valor del camp tindrà lloc en Nom del camp per al cas de dones. OO-
Writer entendrà que si aquest camp no té aquest valor, serà un home.

També podem no fer una salutació personalitzada, i directament en el pas 4 de l'assistent 
triar una salutació general.

Pas 5: Ajusteu el formatPas 5: Ajusteu el format
Una vegada creat el bloc d'adreces en el pas 3 i la salutació en el pas 4, el Següent >> 
pas tracta d'ubicar-los en una zona concreta del document, i ens permet triar on i amb 
quina grandària.

Podem Alinear amb el cos del text el quadre (perquè encaixe en el marge esquerre), o 
no  (i  en aquest  cas  haurem d'indicar  la  separació  amb la  vora  Des  de  l'esquerra). 
També haurem d'indicar la separació amb la vora superior del paper (en Des de dalt de 
tot).  Podem establir la posició de la salutació configurada, movent-la amb els botons 
Amunt i Avall.
Per a tenir una idea general de com queden l'adreça i la salutació en la nostra carta, a la 
dreta  es  mostra  una  vista  prèvia  que  podem  controlar  amb  major  o  menor  detall 
depenent del zoom triat en Amplia.
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Pas 6: Editeu el documentPas 6: Editeu el document
En aquest sisè pas (Següent >>) és on definim l'esquelet comú que tindran totes les 
còpies  de  la  carta  o  document  a  redactar.  Amb  els  botons  de  fletxes 

 de Destinatari podem moure'ns com en anteriors ocasions, 
i fins i tot marcar per a excloure de la combinació aquells destinataris a qui no vulguem 
enviar la carta en aquest moment (això afectarà el pas 7 posterior).

Després, fent clic en  Edita el document  accedim al document OO-Writer en el qual 
estem. Per a això podem valdre'ns de totes les eines i funcions (formats de caràcter, de 
paràgraf, pics, imatges, taules, etc.) vistos en els altres temes.

Si en qualsevol moment volem tornar a l'assistent per a refer algun pas previ o per a 
continuar amb el Següent >> una vegada que acabem d'editar, tenim disponible mentre 
editem un botó en forma de barra per a tornar.

Si el botó no està disponible (s'ha ocultat), sempre podem tornar a l'assistent cridant-lo 
mitjançant l'opció Auxiliar de combinació de correu del menú Eines.

A més de poder moure'ns amb els botons << Enrere i Següent >>, si sabem a quin pas 
anar, podem usar el quadre de l'esquerra de l'assistent i saltar directament al pas que 
desitgem punxant directament sobre aquest.

Pas 7: Personalitzeu el documentPas 7: Personalitzeu el document
Una vegada tinguem l'esquema fix  per a totes  les cartes,  en el  pas podem introduir 
modificacions particulars per a determinats destinataris.

Sols cal fer clic en el botó Edita el document, triar la còpia o còpies del document i fer 
els canvis pertinents. En fer clic en aquest botó es generarà una còpia de la carta per a 
cada destinatari, amb el seu bloc d'adreces i salutació personalitzada.
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També podem usar l'opció Cerca per a cercar alguna paraula clau (per exemple, el nom 
o cognoms d'un dels clients) i col·locar-nos directament en la seua carta. Després, fent 
clic en el botó Edita el document ja podrem editar-la.

Pas 8: Deseu, imprimiu o envieuPas 8: Deseu, imprimiu o envieu
I finalment, en passar al Següent >> pas 8, que és el pas final, haurem de decidir entre:

● Desa el  document  inicial:  és  a  dir,  el  document  amb el  seu  bloc  d'adreces 
definit, la seua salutació, i el seu esquema base, però sense les còpies per a cada 
destinatari, que es deixen així per a una altra ocasió.

● Desa el document combinat: és a dir, totes les còpies del document inicial. En 
aquest cas podem triar si guardar-lo tot junt en un sol document o generar un 
document a banda per a cada carta particular.

● Imprimeix el document combinat: quan ja tinguem decidit imprimir les còpies 
per a enviar-les.

● Envia el document combinat com a correu electrònic: en el cas que hàgem 
triat crear una combinació de correus electrònics.

La segona part del diàleg canvia adaptant-se a les dades que necessite l'opció triada:
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I ja està?I ja està?

Una vegada finalitzat el procés, podem tancar l'assistent i ja tindrem la nostra combinació de 
correspondència guardada, o impresa, o el que hàgem triat en el pas 8.

L'assistent en realitat ens ajuda amb el disseny d'una combinació, inserint els camps de 
la base de dades en el text, però podem usar les opcions Altres (Ctrl+F2) del submenú 
Camps del menú Insereix amb Tipus, Camps de combinació de correspondència de 
la fitxa Base de dades per a incorporar un camp lliurement:
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Apareixeran les bases de dades usades en aquest cas o un altre pel mateix usuari i en la 
mateixa instal·lació. Si ens hem saltat els passos 3, 4 i 5, podem fer un disseny totalment propi 
del document.

En qualsevol  moment (si  hem guardat el  document  inicial)  podem tornar-lo a obrir, 
afegir i llevar camps de forma manual o cridar l'assistent des del menú  Eines i refer 
qualsevol dels passos, generar la combinació de correspondència, etc.
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ExercicisExercicis

Exercici 8-1Exercici 8-1
En aquest exercici de repàs simularem l'escriptura d'un llibre. Per a fer això, llig atentament 
tot el text per a poder seguir les instruccions abans de començar:
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Exercici 8-2Exercici 8-2

Per a fer  aquest  exercici  cal  crear  (o disposar)  d'un full  de càlcul  que anomenarem 
LaMeuaTaula (LaMeuaTaula.ods és el nom complet, ja que es tracta d'un full de càlcul 
d'OO-Calc)  i  que  ha  d'estar  sempre  en  la  mateixa  carpeta  que  el  mateix  exercici. 
Segueix les instruccions del text:

Repassarem alguns conceptes del tema 5 i 7, alhora que n'exercitem altres d'aquest tema 8. No s'indiquen 
totes les instruccions que hem de seguir, ja que estan disponibles en els mateix temes.

Per  als  paràgrafs  normals,  cal  modificar  l'estil  Predeterminat afegint-hi  un  sagnat  de  primera  línia 
automàtica i una alineació justificada,  i per als altres, s'ha de crear un estil  capçalera sense la sagnia 
automàtica i separat amb el paràgraf anterior (espai damunt del paràgraf) de 0,21 cm. I indicant que es 
mantinguen els paràgrafs junts.

DATA
És summament fàcil inserir la data d'avui, Insereix\Camps\Data: 25 de novembre de 2009, canviant el 

format a aquell que més ens convinga i, en aquest cas, triant l'opció de l'actualització automàtica.

HORA
Introdueix  l'hora  com  un  camp  inserit,  però  que  no  s'actualitze  automàticament.  Investiga  altres 

formats, com el xinès simplificat 2007年11月15日00时41分56秒, per exemple.1

NÚMERO DE PÀGINA I COMPTAR PÀGINES
Molt sovint, les pàgines d'un document llarg es numeren perquè el lector es faça una idea de per on va. 
Encara que aquest document és molt curt, insereix aquí el número de pàgina actual: 195. El més normal 
és que aquesta informació es col·loque al peu de pàgina,  però com que encara no sabem com fer-ho, 
practicarem de forma senzilla.

Un altre camp que ens pot ser útil és el nombre total de pàgines del document. En un fax, per exemple, 
en la primera pàgina se sol avisar de quantes pàgines s'enviaran, perquè el receptor sàpia si li han arribat 
totes o no.

Nombre de pàgines (inclosa aquesta): 34. Si has posat el número a mà veuràs que, en el moment que el 
document cresca, hauràs de recordar-te de tornar aquí a canviar aquesta dada. Cosa que OO-Writer fa per 
nosaltres si usem un camp. Veuràs que ara apareix un dos, però quan acabes de fer l'exercici posarà un 
tres.

Només per curiositat, fes que aparega el nombre total de paràgrafs en nombres romans: CCCVIII.

TEMA, TÍTOL I AUTOR
Perquè  ens  isquen  a  tots  les  mateixes  dades,  abans  d'inserir  cap  camp,  introduirem la  informació 

necessària:

En Fitxer\Propietats, posem Exercici 8-2 com a títol i Exercicis d'OO-Writer com a assumpte.

Ara, en Eines\Opcions, entra en Dades d'usuari i introdueix el teu nom i cognoms.2

TÍTOL TEMA AUTOR

Processament de textos amb OO-Writer Maneig avançat

1,75 cm 7,00 cm 13,00 cm

1 Això serà l'única cosa en què es diferenciaran cada un dels documents de la resta.

2 I això també.
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NOTA AL PEU
Probablement ja t'has adonat que anteriorment s'ha introduït alguna nota al peu. Què et sembla si ara 

n'inserim una altra?☺

NOTA
El que posem en les notes no es veu en la impressió o exportació, però estan ací per a ser llegides per 

les persones que editen o revisen el text.

MARCA DE TEXT I NAVEGADOR
Introdueix una marca de text aquí i anomena-la Marca de text. Després, vés al principi del paràgraf on 

es  veu  el  nombre  total  de  pàgines  i  insereix-ne  una  altra  anomenada  Total  pàgines.  Obri  el 
Navegador (F9) i comprova que hi ha les dues marques i que pots desplaçar-te d'una a l'altra. Aquest 
paràgraf ha de tenir activa l'opció de Mantén els paràgraf junts.

REFERÈNCIES
Aprofitant que tenim marques de text, col·locarem una referència a Total pàgines: dalt.

MARC
Crearem dos marcs (escriu abans l'esquema i després els marcs):

El de l'esquerra, al principi del paràgraf anterior.

● Ample de 3,30 cm.

● Ancoratge al paràgraf.

● Posició horitzontal: esquerra a vora esquerra del paràgraf.

● Vora de 4,00 pt. roig clar.

● Fons Turquesa 2.

● El text de dins és Arial 10 sense el sagnat de primera línia i alineació esquerra.

MARCA DE FORMAT
Al llarg del text hi ha introduïdes algunes marques que eviten que se separen paraules que queden 

millor si van juntes, guions que fan el mateix i algunes paraules que se separen al final de les línies perquè 
porten un guió condicional. Si has aplicat tots els formats i has introduït tot el text que falta, has de poder 
localitzar on estan aquestes marques ja que el teu text diferirà del model. 

INCRUSTAT
Igual que en el tema 7, incrustarem una imatge de mapa de bits, però aquesta vegada ens estalviarem 

un pas i la crearem directament des d'OO-Writer, encara que amb la idea de manipular-la amb Paint. 
Primer decidim on inserirem el dibuix. Per exemple, després d'aquest paràgraf, la qual cosa significa que 
l'àncora ha d'estar en el següent.

Cridem el comandament Insereix\Objecte\Objecte OLE, on OO-Writer ens proposa crear un objecte 
dels que ell més coneix.

☺ Està amb un caràcter que, si cerques bé, trobaràs en Times New Roman.
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Però a nosaltres ens interessa mirar en altres objectes. En la llista que ix a continuació hem de triar imatge 
de mapa de bits.

Fem el dibuix com bonament sapiem i tornem a OO-Writer.

Com que el manipularem i volem conservar-ne l'original, el copiem i l'enganxem a continuació.

La veritat és que ha quedat un poc elemental, i decidim donar-li un toc de color. Hi fem doble clic 
damunt i tornem a entrar a Paint per a modificar-lo i posar-li pupil·les.

Una vegada finalitzat, eixim de Paint; els nostres objectes ja estan integrats dins del document fins que 
decidim esborrar-los.

VINCULACIÓ
En aquest cas, el fitxer amb la taula de preus de la fruita el tenim en la mateixa carpeta on està el 

nostre document.

De nou, decidim on  inserirem  el 
dibuix.  Aquesta vegada  va  al 
principi  d'aquest paràgraf  ajustant-
ne  les  propietats com qualsevol altre 
objecte. Per a això, entrem  en  l'opció 
Objecte del  seu menú contextual.

Els paràmetres a canviar són:

● Posició horitzontal al centre de l'àrea de text del paràgraf.

● Posició vertical superior a l'àrea de text del paràgraf.

● Ajust paral·lel amb espai de 0,20 cm a esquerra, dreta, dalt i baix.

Ara és quan toca simular que hi ha una variació en el preu dels pantalons a l'hivern. És lògic fer-hi 
doble clic i canviar la dada, però el que estem veient és la potència de la vinculació, i en aquest cas el 
millor és que la dada la canvie la persona encarregada d'elaborar la taula de preus.

Per a fer això, abans hem de guardar i tancar aquest document. Obrim el full de càlcul LaMeuaTaula amb 
OO-Calc, modifiquem la dada i n'eixim. En tornar a obrir aquest document amb OO-Writer i contestar 
afirmativament a l'actualització dels vincles, veurem que el canvi s'ha reflectit en el nostre objecte.
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Pantalons Camises Samarretes
Estiu 179 100 250
Tardor 199 200 200
Hivern 199 300 150
Primavera 200 400 100
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Exercici 8-3Exercici 8-3

Construirem ara una plantilla per a un formulari d'una empresa de transports i una certa 
informació  es  generarà  automàticament.  Necessitarem  el  fitxer  amb  el  logotip  de 
l'empresa i seguir les instruccions següents:

● Obri un document nou.

● Insereix la imatge des de l'arxiu Logo.jpg.

● Posa les següents propietats de la imatge:

○ Posició horitzontal esquerra a àrea de paràgraf.

○ Posició vertical centre àrea de text de paràgraf.

○ Ajust dinàmic.

● Per al títol, canvia a Impact 20, Taronja 2 i espaiat superior i inferior d'1,5 cm.

● Per a la resta de text, canvia Arial 10 i assigna espaiat de 0,5 cm on calga.

● Usa l'esquema per defecte, però canvia les vinyetes per símbols més petits que trobaràs entre els 
símbols del joc de caràcters Impact.

● La marca de tabulació està en els 11,00 cm.

● En la data i hora de la sol·licitud han d'aparèixer el dia i l'hora del moment en què s'estiga editant 
el document.

● La data de recollida és un dia després de l'anterior.

● Per  a  traure  el  nom  de  l'empleat  que  atendrà  la  sol·licitud,  cal  inserir  l'autor  de  l'última 
modificació que s'ha fet al document. Cerca en Insereix\Camps\Altres... El nombre de paquets 
(camp calculat automàticament) vindrà donat pel total de pàgines. La nota al peu indica que ha 
de generar-se una pàgina nova (copiant el quadre) per paquet.

● El marc té les següents característiques alterades:

○ Amplada relativa: 72%.

○ Alçada relativa automàtica: 22%.

○ Ancoratge com a caràcter.

○ Fixa't que està centrat. Esbrina com aconseguir-ho.

● A l'interior no s'ha modificat res directament. Modifica l'estil Contingut del marc perquè la font 
siga Courier New 12.

● Desa el document com a plantilla de document de text ODF (.ott), el format OpenDocument per 
a plantilles d'OO-Writer (prendrà per defecte l'extensió .ott).

198



P r o c e s s a m e n t  d e  T e x t o s  a m b  O O - W r i t e r

199



M a n e i g  a v a n ç a t

Exercici 8-4Exercici 8-4

Realitzarem un disseny de factura telefònica.

Aquesta vegada no es proporcionen totes les dades (distàncies, grandàries, etc.), ja que 
es tracta que intentes aproximar-te al disseny ajustant-lo visualment.

La grandària de la pàgina és de 21 per 19 cm i la font majoritària és Verdana 12, i 
alguna cosa també de Times New Roman 12.

Una altra pista és que no s'usen taules: el que hi ha a les columnes són paràgrafs amb 
vores, i el que hi ha fora de les columnes és un marc.

Telefonia d'Alacant Factura: TA2T50172777

Telèfon: 555 11 22 33

Dades del client
Vicent Sepulcre Roig

Carrer Ample, 13, àtic

03555 Alacant

NIF: 98765432C

Página 1 de 2

Telefonia

Durada Import

0:04:15 1,62

Enviament SMS

Durada Import

0:08:33 0,60

Total (base imposable)..............2,22 €

IVA (16%)................................0,35 €
Vés a Detall
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Pàgina 201 de 34

Detall:

201

Data Destinació Tipus de telefonada Inici Durada Import
14/11/2007 649625821   ENVIAMENT SMS 11:19:25 00:00:09 0,15
13/11/2007 610489893   TELEFONIA 12:15:04 00:00:52 0,36
10/11/2007 625670126   TELEFONIA 13:11:28 00:01:08 0,42
06/11/2007 57440   ENVIAMENT SMS 17:20:12 00:02:10 0
03/11/2007 677768216   TELEFONIA 19:11:45 00:01:03 0,4
03/11/2007 670528038   TELEFONIA 19:09:59 00:01:12 0,44
01/11/2007 670528038   ENVIAMENT SMS 11:32:06 00:01:33 0,15
01/11/2007 670528038   ENVIAMENT SMS 11:32:03 00:02:21 0,15
01/11/2007 670528038   ENVIAMENT SMS 11:31:59 00:02:21 0,15

Total 2,22
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Exercici 8-5Exercici 8-5

Fes una combinació de correspondència, utilitzant la taula de persones (i adreces) que 
apareix com a exemple en el tema com a llista d'alumnes a qui volem enviar cartes 
personalitzades per a invitar-los al seu acte de graduació. Trobaràs instruccions de com 
fer  la  carta  model  després  del  resultat  de  com s'han de veure  les  4  cartes  i  que es 
mostren aquí.

202



P r o c e s s a m e n t  d e  T e x t o s  a m b  O O - W r i t e r

Per a fer la carta model, usa Comic Sans MS 12 punts, excepte en el bloc d'adreces (alineat 2,5 cm des de la part 
superior) i la salutació.

A més, el text del títol “ENHORABONA!” està escrit amb font Comic Sans MS a 40 punts cursiva, color 
roig clar, amb vora i ombra.

La grandària de les imatges és de 8 cm d'amplada, 6 cm d'alçada la primera i 3,6 cm la segona. Si no 
disposes de les imatges de l'àgora i dels graduats pots usar altres imatges.

El text “No hi faltes!” és un Fontwork, i els tabuladors salten a 3 cm (l'esquerra) i 13 cm (el decimal).

Per a quadrar el disseny s'ha usat una taula (inicialment de 2x2) amb una única cel·la en la primera fila 
(on va “ENHORABONA!”). Les imatges van en la primera cel·la de la segona fila, i el text del costat, 
amb el Fontwork, en la segona cel·la d'aquesta mateixa fila.
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AltresAltres   

possibi l i tatspossibi l i tats

En aquest capítol veurem altres possibilitats que no hem vist fins ara.

Modificant les imatgesModificant les imatges

En aquest apartat aprendràs a millorar la qualitat de la imatge, mitjançant la utilització 
de diferents opcions accessibles des de la barra d'eines Imatge, així com l'aspecte de la 
imatge utilitzant filtres.

Quan  seleccionem  una  imatge  s'activa  la  barra  d'eines  Imatge,  mitjançant  la  qual 
podrem modificar propietats com la brillantor, el contrast, la nitidesa, la transparència, 
així  com el tant per cent de color roig, verd i blau, que són els  3 colors en què 
es basa el format RGB. Per a això, cal fer clic damunt de la icona Color de la barra 
d'eines.

En modificar les propietats d'una imatge, siga vinculada o incrustada, les  modificacions 
no afecten la imatge original desada.

D'aquesta manera, per a modificar la imatge, siga augmentant o disminuint el tant per 
cent de presència de color roig en una imatge, només s'ha d'inserir un nou valor polsant 
les fletxes dalt o baix o escrivint el valor directament.

Igualment es procediria per a canviar les propietats  de brillantor,  contrast,  nitidesa i 
transparència.

A més d'aquestes propietats, podem seleccionar el tipus d'atribut de visualització que 
presentarà la imatge. Per defecte, la imatge presenta l'atribut Predeterminat, però podem 
seleccionar els atributs Escala de grisos, Negre/Blanc, o Filigrana.
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D'altra banda, a més de modificar les propietats i atributs d'una imatge seleccionada, 
podem aplicar-hi  distints  filtres.  Per  a  això,  cal obrir  el  submenú Filtre  de la  barra 
d'objectes gràfics polsant la icona Filtre 

La utilitat dels distints tipus de filtres es desglossa a continuació (començant per files 
superiors):

● Inverteix: inverteix els valors de color d'una imatge en color o els valors de 
brillantor d'una imatge en escala de grisos.

● Suau: suavitza el contrast d'una imatge.

● Augmenta la nitidesa: augmenta la nitidesa d'una imatge.

● Suprimeix el soroll: esborra píxels individuals d'una imatge.

● Inversió  de  colors:  és  un  efecte  que  imita  el  que  pot  succeir  si  durant  el 
revelatge d'una fotografia la llum és excessiva. Mitjançant un quadre de diàleg 
definim el tipus, el grau d'inversió, així com el valor llindar, que especifica el 
grau percentual de brillantor per damunt del qual s'han d'invertir els píxels.

● Envelliment:  obri  un  diàleg  per  a  configurar  la  funció  d'envelliment.  Cada 
vegada que s'aplica aquesta funció, la imatge s'enfosqueix un poc més; podem 
fer que els colors siguen més grisos o més marrons.

● Redueix la gamma de colors:  obri  un quadre de diàleg per a determinar  el 
nombre de colors. Aquest efecte es basa en la reducció del nombre de colors i fa 
que les fotos tinguen aspecte de quadres; especifica el nombre de colors a què es 
reduirà la imatge.

● Art  pop: converteix  una  imatge  en  format  pop  art.  Mitjançant  l'aplicació 
d'alineació  de  colors,  la  imatge  adquireix  un  caràcter  completament  nou. 
Aquesta funció es pot aplicar a la imatge sencera o a parts d'aquesta.

● Esbós al carbonet:  mostra  la imatge com si fóra un dibuix al  carbonet.  Les 
vores  de  la  imatge  es  dibuixen  en  color  negre  i  els  colors  originals  se 
suprimeixen.  Aquesta  funció  es  pot  aplicar  a  la  imatge  sencera  o  a  parts 
d'aquesta.
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● Relleu:  mostra un quadre de diàleg per a la creació de relleus. Es pot triar la 
posició  de la  font de llum imaginària  que determina el  tipus  d'ombra creat  i 
l'aspecte de la imatge en relleu.

● Mosaic:  combina grups petits de píxels en àrees rectangulars del mateix color. 
Com més gran siguen els rectangles individuals, menor és el detall de la imatge.

Adaptant i desacoblant  finestresAdaptant i desacoblant  finestres

Algunes  finestres,  com per  exemple  el  Navegador,  l'Estilista i  la  Galeria permeten 
l'adaptament i el desacoblament. Però, què són aquests conceptes? L'adaptament serveix 
per a col·locar una finestra al costat de qualsevol de les vores de Writer. Al contrari, 
desacoblar una finestra és alliberar-la d'alguna fixació. Adaptar-la és tan simple com 
polsar la tecla Ctrl i, sense soltar, fer doble clic sobre la barra de títol de la finestra que 
volem adaptar. Per a desacoblar-la l'hem d'arrossegar, fent clic en la línia puntejada que 
té cada barra al seu costat esquerre.

Generant text animatGenerant text animat

En  aquest  apartat  aprendrem a  inserir  text  en  un  objecte  de  dibuix  i  a  assignar-li 
comportaments animats. Escriurem dins d'una estrella un text animat que diga Menja't  
el món. Per a això, fem doble clic sobre l'objecte en el qual volem inserir el text i, a 
continuació, escrivim el que desitgem.

Per  a  esborrar  o  modificar  el  text  d'un objecte  hem de fer  doble  clic  sobre  aquest. 
Podem, posteriorment,  editar-lo com qualsevol paràgraf. El següent pas, per a donar 
més vistositat  al  logotip,  és animar  el  text  Menja't el  món atorgant-li  un moviment 
d'esquerra  a  dreta.  Una  vegada  que  hem  escrit  el  text,  per  a  animar-lo  hem  de 
seleccionar el dibuix que continga el text i obrir el menú contextual amb el botó dret del 
ratolí. Una vegada allí hem de seleccionar l'opció Text.
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En realitzar aquesta operació s'obri el quadre de diàleg Text, mitjançant el qual podrem 
configurar les propietats del text del dibuix. 

Fem clic damunt de la fitxa  Animació de text, en la qual es troben els camps per a 
configurar l'animació del text.
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És important tenir en compte que per a visualitzar el resultat d'un text animat ubicat en 
un dibuix, aquest  no ha d'estar seleccionat. En la llista  Efecte hem de seleccionar el 
tipus  d'efecte  que  tindrà  l'animació,  que  estarà  determinat,  en  alguns  casos,  per  la 
direcció del desplaçament que hàgem seleccionat. Els efectes són els següents:

● Sense efectes: el text no és animat, opció per defecte.

● Parpelleja: el text apareix i desapareix sense tenir desplaçament.

● Continu:  el  text  es desplaçarà periòdicament  en la direcció que li  indiquem; 
d'aquesta manera el text apareixerà per l'esquerra i desapareixerà per la dreta, 
repetint aquest procés infinites vegades.

● D'una banda a l'altra: el text entra en l'objecte desplaçant-se en la direcció que 
hàgem indicat, és a dir, entrarà per l'esquerra desplaçant-se a la dreta, però, en 
arribar al final, l'objecte realitza el moviment oposat, és a dir de dreta a esquerra, 
i no desapareix.

● Entra: el text apareix desplaçant-se en la direcció assenyalada, però una vegada 
que apareix per complet el text roman immòbil en l'objecte.

A  més  de  definir  el  desplaçament  i  l'efecte  de  l'animació,  podem configurar  altres 
propietats de l'animació, depenent de l'efecte que hàgem seleccionat. D'aquesta manera, 
marcarem la casella  Inicia a dins  o  Text visible en finalitzar, si volem que el text 
estiga visible en iniciar, o en finalitzar, o en els dos casos. A més d'aquesta propietat, 
podem configurar la Quantitat de cicles en què es produeix l'animació. Per exemple, si 
activem la casella Continu, l'animació es realitzarà infinitament; si no volem que siga 
continu sinó al contrari, que es produïsca  4 vegades l'animació, hem de desactivar la 
casella  Continu  i  inserir el  valor  4.  Les altres  propietats  que podem configurar  són 
l'Increment i el Retard. L'Increment és la distància que recorre el text animat en cada 
període o interval de temps, mesurat en píxels o centímetres. D'aquesta manera, el camp 
Retard  és  el  temps  que  transcorre  entre  cada  període  de  temps,  quantificat  en 
milisegons (ms).
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Generant pàgines webGenerant pàgines web

Podem  crear  una  pàgina  web  simplement  triant,  dins  del  menú  Fitxer,  en  l'opció 
Anomena i desa, el tipus de fitxer html.

Hem d'escriure, en el camp Nom, el nom que vulguem donar al fitxer; posteriorment, 
hem de seleccionar de la llista Tipus de fitxer el format que volem assignar-li al fitxer 
(en aquest cas, Document HTML, que correspon a les extensions .html i .htm).

Exportant un document en format PDFExportant un document en format PDF

OpenOffice Writer ens permet exportar els nostres documents al format PDF. És natural 
pensar que hem de tenir un document actiu per a realitzar aquesta tasca ja que en cas 
contrari les opcions estaran desactivades. Tenint un document obert i llest per a exportar 
hem de fer clic sobre l'opció Fitxer de la barra de menú i després fer clic en Exporta 
com a PDF.
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