
Fitxes d’informàtica 

 

EL RATOLÍ 

 
El ratolí s’ha convertit en els ordinadors d’avui en dia en una eina imprescindible. El ratolí 

ens permet moure una fletxa per la superfície de la pantalla que ens servirà per escollir 

coses, prémer botons, obrir menús... Això ho aconseguim movent-lo per sobre de la taula (o 

d’una alfombreta). El moviment que nosaltres li donem es traduirà en el moviment de la 

fletxa a la pantalla: si anem a l’esquerra, la fletxa de la pantalla anirà a l’esquerra i així 

successivament. El desplaçament del ratolí ha de ser suau. No cal prémer fort el ratolí 

contra la taula. Tampoc s’ha d’aixecar mai el ratolí de la taula. 

 

Veurem també que el ratolí té dos botons i, en alguns casos, una rodeta: 

 

• El botó de l’esquerra:  serveix per seleccionar, prémer botons, tancar finestres, 

obrir programes... 

• El botó de la dreta: només serveix per fer aparèixer els menús contextuals, que 

són uns menús ocults a la pantalla i que varien depenent de la posició del ratolí. 

En aquests menús hi ha les opcions més corrents que l’ordinador creu que 

l’usuari pot fer servir. 

• La rodeta:  substitueix les fletxes de desplaçament que totes les finestres que ho 

necessiten tenen a la banda dreta. 

 

Seleccionar (ombrejar) text amb el ratolí: 

Hi ha diferents maneres d’ombrejar amb el ratolí (sempre amb el botó esquerra): 

 

• Doble clic sobre una paraula l’ombreja. 

• Triple clic sobre un paràgraf l’ombreja. 

• Un clic en el marge esquerra d’una frase ombreja tota la línia. 

• Mantenint premut el botó esquerra i marcant el marge esquerra d’un paràgraf, es 

va ombrejant línia a línia. 

• Posicionant-se a sobre qualsevol lloc del text i amb el ratolí en forma de I i sense 

deixar de prémer el botó esquerra, anirem ombrejant en la direcció que movem el 

ratolí. A dreta i esquerra ombrejarà lletra a lletra o paraula per paraula i amunt i 

avall ombrejarà línia per línia. 


