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EXERCICI 15 

ORDENAR UN TEXT FENT COPIAR I ENGANXAR 

 
Si vols seguir practicant amb el tallar i enganxar com en l’exercici anterior pots fer-ho amb 

aquest text. Segueix els següents passos per aconseguir l’exercici ben fet: 

 

1. Obre un full nou en el Word. 

2. Obre aquest exercici des d’Internet en format PDF. 

3. Posa les dues finestres de costat, de manera que poguem treballar amb les dues al 

mateix temps. 

4. Seguint el codi de colors al peu de l’exercici (que t’indica l’ordre), ves seleccionant els 

paràgrafs amb el ratolí en el document PDF, els copies i els enganxes en el 

document Word. D’aquesta manera t’estalvies escriure, no? 

5. L’exercici, a mida que el vas fent, t’hauria d’anar quedant ordenat. Al final pot ser que 

hagis de fer algun retoc tu, però d’aquesta manera segur que t’has estalviat molta 

feina. 

 

Estètica 
Els macs son una passada de disseny i son màquines que *no* tenen cables, vetes ni fils.  

Hardware 
Els Macs fan anar processadors RISC de gran rendiment i baix consum energètic. (Ep! no 
gastem sorollosos ventiladors! ). Un Mac consumeix la setena part d' energia que un PC a 
igualtat de prestacions. Heu pensat que el consum dels 300 milions de PCs que se estima que 
hi han al mon suposen uns 54 gigawats/hora?. Quanta contaminació generen les centrals per 
produir aquests 54 Gigawats? Relatiu al rendiment, un processador G5 típic de Mac executa 
amb un cicle de rellotge lo que un Pentium anb 2,9. Per tant la equació es 1 MHz de Mac = 
2.9 MHz de PC. Això ho estic escrivint des d'un Mac biprocesador de 1 GHz i que, per tant 
equival a un Pentium IV monopocesador a 5.8 GHz. 

Per què jo trio Mac? 
http://guifi.net/ca/node/408 

Software 
Els Macs funcionen amb un sistema operatiu *ix (Perdó, els unixers de tota la vida odiem les 
majúscules i no ens surt lo de *IX ). A excepció de les aplicacions pròpies d'Apple i la 
interfície gràfica "Aqua" la resta es open source i es tracta d'un unix basat en Darwin/BSD. 
Darwin es la aportació open source d'Apple al BSD. Amb una consola oberta, un usuari 
habitual de linux no detecta que és amb un Mac... Fins i tot té la instrucció "top" molt de linux 
i molt poc d'altres unixes .  
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Preu 
No són cars, encara que en tenen la fama. Avui en dia tens un Mac amb CD-RW DVD-RW, 
Pantalla 17" (CRT pla) audio integrat (Altaveus Harman Kardon), Firewwire i USB i tot el 
software necessari per a editar video, musica (MP3 AAC, etc) i fotografia per menys de 1000 
euros (800 euros si no vols gravar DVDs). 

En aquest article, un incondicional dels Macs dóna el seu punt de vista de "per què jo trio 
Mac". Bé, el Mac és una màquina que es diferencia dels PCs en quatre coses fonamentals: 

 
 

 

GROC – BLAU  – VERMELL – VERD – LILA  – NEGRE – ROSA 


