Fitxes d’informàtica

TABULADORS

Els tabuladors ens permeten fer llistes perfectament alineades per columnes gràcies als
salts perfectament exactes de cursor que provoquen. En tot document ja existeixen uns
tabuladors predeterminats que són els que s’activen al prémer la tecla tabulador. Aquests
tabuladors predeterminats són els que podem modificar i ampliar.

Tipus bàsic de tabuladors:
Tabulador d’esquerres: una vegada realitzat el salt, el text ens apareixerà cap a la
dreta i alineat a l’esquerra.
Tabulador de dretes: una vegada realitzat el salt, el text ens apareixerà cap a
l’esquerra i alineat a la dreta.

Tabulador de centre: una vegada realitzat el salt, el text ens quedarà centrat.

Tabulador de punt decimal: només ens serveix per omplir columnes amb nombres
decimals. Una vegada realitzat el salt, els nombres que escrivim, quedaran alineats
per la coma.

Col·locar els tabuladors amb el ratolí directament al regle:
Per col·locar els tabuladors ens cal, primer, seleccionar un dels quatre tipus a la banda
esquerra del regle superior. Un cop triat, anem directament al regle i el col·loquem fent un
clic amb el ratolí. A partir d’aquell moment, quan pitgem un cop el tabulador, el cursor ens
saltarà fins a la posició indicada.

Eliminar un tabulador:
Per eliminar un tabulador, l’agafem del regle i l’arrosseguem fins a sobre del document i el
deixem anar. El tabulador queda eliminat.

Moure un tabulador de lloc:
Per moure un tabulador de lloc (poc recomanable), el podem arrossegar directament per
sobre el regle fins deixar-lo en la posició desitjada.
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Col·locar els tabuladors a partir del menú Format->Tabulacions:
•

Clic en el menú Format->Tabulacions... i apareixerà un quadre de diàleg on es
pot escollir entre diverses opcions.

•

Escriu a Posició la posició, en cm, on vols el tabulador.

•

Tria el tipus d’alineació a Alineació.

•

Tria com vols omplir els espais en blanc a Farcit (relleno).

•

Fixa els tabulador clicant a Fixar.

•

Repeteix els quatre passos anteriors per tots els tabuladors que vulguis definir.

•

Pots eliminar tots els tabuladors clicant a Eliminar totes o el tabulador que tinguis
seleccionat clicant Eliminar.
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•

Tanca la finestra clicant Acceptar.

•

Pots definir tabuladors a distàncies constants indicant-les a Tabulacions
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predeterminades (cada 2 cm per exemple). En aquest cas l’alineació és esquerra i
el farcit cap.
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Exemple:

