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EXERCICI 10 

TREBALL AMB COLUMNES A PARTIR DEL SAGNAT 

 
Amb els vostres coneixements adquirits fins ara, intenta recrear la següent notícia sobre 

Windows 7, el sistema operatiu que vindrà a substituïr el Vista i que sortirà a la venda el 22 

d’octubre de 2009. 

 

 

Unes quantes pistes: 

1. L’article original el pots trobar a http://www.informatica.cat/software/microsoft-parla-

obertament-sobre-windows-7.html 

2. Recorda que hi ha dreceres de teclat que et poden anar molt bé: CTRL+C (copiar), 

CTRL+X (tallar) i CTRL+V (enganxar). 

3. La imatge que acompanya l’article la pots trobar amb l’ajuda del cercador Google 

(www.google.com) a la secció d’imatges. Prova de demanar-li pel “windows vienna”. 

4. Les imatges d’internet es poden guardar prement el botó dret del ratolí sobre de la 

imatge i escollint l’opció “Anomena i desa la imatge” o “Guardar imagen como”. 

5. Recorda que Word no sap obrir una imatge, només la sap inserir. 

6. Recorda que una imatge inserida en Word cal dir-li com s’ha de comportar amb el 

text que té al voltant. 

7. Per moure l’amplada del text tenim una eina que és el sagnat i que podem trobar al 

regle de la part superior (funciona com en les màquines d’escriure de tota la vida). 

8. Per fer una carpeta ho podem fer directament quan estem guardant un document o a 

través de la icona “Equipo” de Windows Vista. Si s’utilitza aquesta segona opció, cal 

anar fins al lloc on volguem fer la carpeta i prémer el botó dret del ratolí i escollir 

l’opció “Nuevo->Carpeta”, donar-li nom i prémer Enter. 
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Microsoft parla obertament sobre Windows 7 
Per Guillem Alsina González, a 30 de maig de 2008 

 

 

Noves informacions sobre el futur Windows 7 han estat 

publicades a Internet: en primer lloc els mateixos Bill 

Gates i Steve Ballmer, fundador i màxim responsable 

de Microsoft respectivament, han confirmat que la 

propera iteració del popular sistema operatiu disposarà 

d’una interfície multitàctil, quelcom que es sospitava 

des de feia temps. 

 

La tecnologia multitàctil introduïda per Apple a l’iPhone i 

l’iPod Touch s’ha convertit en una moda i marca el 

camí de futur de les interfícies d’usuari en els principals 

sistemes operatius comercials. Per a Windows Mobile ja 

existeixen diversos afegits que han permès que 

companyies com HTC entre d’altres hagin llançat 

terminals amb prestacions semblants a les de 

l’iPhone, tot i que la comoditat d’ús i l’intuïtiu de la 

interfície encara queden per darrere dels èxits de la 

companyia de la poma mossegada, en paraules de la 

majoria d’usuaris. També és cert que aquestes 

solucions treballen sobre el sistema operatiu, són un 

programari afegit i no pas una funcionalitat 

implementada per la mateixa Microsoft. En aquest 

darrer cas, fóra més probable que el rendiment de la 

funcionalitat multitàctil millorés. [...] 

NNoovveess  ffuunncciioonnss  

 

� Nou Kernel 

� Nou Hypervisor 

� Millores a la estabilitat i seguretat del 

sistema. 

� Intel�ligència Artificial millorada 

� Nova línia de comandaments. 

� Versió de 32 i 64 Bits 

 


