
Fitxes d’informàtica 

 

L’ INTERFÍCIE DEL WORD 2003 vs WORD 2007 
 

 

El salt que ha fet la casa Microsoft en la seva suite informàtica de la versió 2003 a 2007 es 

pot veure en molts dels seus programes. El canvi més rellevant és la desaparició de les 

barres d’eines i la seva substitució per la cinta d’opcions. L’altre canvi important és la 

desaparició dels menús de tota la vida que han estat substituïts en part per la cinta d’opcions 

i en part pel menú d’Office, que conté les principals opcions del menú Archivo clàssic. Tots 

aquest canvis igual que la resta només és una qüestió d’usabilitat i de tenir les opcions més 

a mà. Però com tots els canvis costa acostumar a l’usuari a la nova manera de fer. Fer el 

salt a Word 2007 i sentir-te còmode utilitzant-lo només és qüestió de temps i pràctica. A 

continuació poden veure la pantalla d’entrada de Word 2003 i 2007 respectivament. 
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Ja en la versió 2007 i tal com hem comentat abans, el tradicional 

menú Archivo ara s’hi pot accedir a través d’una rodona a la part 

superior esquerra amb el logo de l’Office. L’altra novetat interessant, 

és que tots els canvis de format de lletra que es seleccionen pel 

menú es veuen en directe abans d’acabar de seleccionar l’opció 

(veus els canvis a temps real). Finalment, advertir que Microsoft ha 

introduït un nou format de fitxer (*.docx) que no és compatible amb 

versions anteriors de Word. Per tant, a l’hora de guardar un 

document nou, s’ha d’anar en compte si aquest document volem que 

es pugui obrir en ordinadors amb Word 2003 o 2000.  

 

A sota podeu veure la captura de la pantalla d’entrada del Word 

2007.  Si has set usuari de la versió 2003 no et costarà gaire tornar a 

trobar on són totes les opcions. 

 

 

 

 


