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EXERCICI 5 

Aplica els estils creats en l’exercici anterior de tal manera que la pàgina escrita anteriorment 

quedi com l’exemple de sota. Per fer-ho, segueix els passos següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEN FOLLET 
 

Ken Follett, fill de Martin i Veenie, va néixer a Cardiff, Gal·les, on va viure fins que la 

seva família es va traslladar a Londres quan tenia 10 anys. Va ser quan els seus pares, 

fundamentalistes cristians, li van prohibir anar al cine i veure la televisió que va 

desenvolupar un primerenc interès per la lectura, tot i així fou un estudiant normal i 

corrent fins que va arribar a l'adolescència. El 1967 va ingressar a la University College 

of London, on va estudiar filosofia i es va implicar en moviments d'esquerres. Es va 

casar amb la seva primera muller, Mary, el 1968. 

Un cop graduat, a la tardor del 1970, Follett es va matricular a un curs de periodisme de 

tres mesos i va aconseguir feina com a reporter al Sout Wales Echo de Cardiff. 

Després de tres anys a Cardiff va tornar a Londres per treballar de reporter al Evening 

Standard. Al considerar aquesta feina poc gratificant, va deixar el periodisme per 

passar-se a l'edició i es va convertir, a finals dels 70, en el subdirector de gestió de 

l'editorial Libros Everest. Follett va començar a escriure relats, al principi només per 

afició, a les tardes i als caps de setmana. L'èxit li va arribar amb la publicació, el 1978, 

de Storm Island (La illa de les tempestes), que el va fer internacionalment famós. Des 

d'aleshores totes i cada una de les seves novel·les s'han convertit en un èxit de ventes, i 

un gran número d'elles han estat portades al cinema. 

Follett es va involucrar a finals dels anys 70 amb les activitats del Partit laborista. Al llarg 

de les seves activitats polítiques va conèixer a Barbara Follett, una treballadora del Partit 

Laborista, que el 1982 es va convertir en la seva segona muller. Barbara fou escollida 

membre del Parlament el 1997, representant a Stevenage, i fou reescollida el 2001. El 

mateix Follett és un fidel partidari dels laboristes. 
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1. Ombreja el text corresponent i selecciona l’estil adequat a la paleta propietats. 

 

 

 

2. Canvia les propietats de la pàgina perquè quedin com a l’exemple de sota: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Torna a guardar el document fent Archivo - > Guardar. 

4. Finalment, ves a observar el codi HTML de la pàgina que acabes de crear. Per fer-

ho, ves al menú Ver -> Código y diseño. Veuràs que la finestra es divideix en dos 

parts. A la part de dalt pots veure tot el codi HTML corresponent a la pàgina web de 

la part de sota. Si ombreges qualsevol part de la pàgina web de sota es marcarà el 

codi HTML de la part superior. 


