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SENSE
POR!

Com vas poder veure a la primera sessió l’ordinador no és tan difícil de fer anar... Només cal paciència i pràctica. Així que 
practiquem una mica més!

1. Engega l’ordinador, quin botó pitjaries?

2. Una vegada està obert, prova el següent a veure què passa!
Obre i tanca el lector de CD.

Mou el ratolí per la pantalla.

Pitja el botó dret del ratolí.

Pitja el botó esquerre del ratolí.

Mou la rodeta del ratolí.

Obre i tanca la pantalla

Ordinador 1.2 ... Continuem amb l’ordinador i el ratolí però amb art!

Insereix el pen-drive.
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VOCABULARI BÀSIC:
Escriptori: finestra principal del Windows. És la que integra els principals accessos directes de l’ordinador per a que 

l’usuari treballi més còmodament.

Accés directe: és com una drecera que pots crear a l’ordinador per arribar més ràpidament al programa, carpeta, arxius, 
etc. que utilitzes freqüentment.

Programa: és el que necessita un ordinador per fer diferents tasques especialitzades, per exemple: navegar per Internet, 
escriure un text, fer un dibuix, etc.

Carpeta: és la forma que s’ordenen els arxius dins l’ordinador segons el contingut, propòsit o qualsevol altre criteri. Per 
arribar a la carpeta s’ha de seguir una ruta.

Arxiu: és la unitat més petita de treball amb l’ordinador. És la forma en que es guarda la informació o dades que crees 
amb un programa. És molt important que tingui nom.

Escriptori: finestra principal que sempre 
està oberta. Permet tenir-hi accessos a les 
eines o programes que utilitzem més 
freqüentment.

Accés directe a programes.

El meu ordinador: és per on es pot accedir 
a les diferents unitats de l’ordinador (disc 
dur, CD, servidor, etc). Per tant, aquí  hi 
trobaràs les carpetes i arxius guardats.

Barra d’eines: Aquí t’apareixeran les 
finestres dels programes o arxius que 
tinguis oberts. També hi trobaràs accessos 
directes als programes més utilitzats i el 
Menú d’Inicia.



FES-HO, 
PAS A 
PAS...
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1. Per començar, donaràs un cop d’ull per dins de l’ordinador.

En El meu ordinador és on pots trobar els diferents 
llocs memòries on es guardar la informació dins 
l’ordinador:

• Unitats de disc dur: pots accedir a les memòries internes de 
l’ordinador. En un ordinador particular és on hi ha els 
documents o arxius propis, els arxius dels programes, etc.

• Dispositiu amb emmagatzematge extraïble: pots accedir a 
les memòries mòbils o que es poden treure. N’hi ha de molt 
tipus: CD’s, pendrive, etc.

• Unitats de xarxa: pots accedir a una memòria externa i 
comuna a tots els ordinadors de l’aula TIC. Aquest tipus 
d’unitats només hi és quan hi ha més d’un ordinador connectat 
en xarxa.

1r. Clica Inicia.

2n. Clica El meu ordinador.

1r

2n

3r. Fixa’t en les diferents unitats de memòria que apareixen.3r

4t. Fes doble clic sobre les icones i entra unitats  de xarxa.4t

5è. Tanca totes les finestres obertes, clicant sobre la creu vermella.6è

Inf
o

4t. Fes doble clic sobre la icona i entra a les unitats de disc dur.5è



FES-HO, 
PAS A 
PAS...
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Fes un clic a Tots els programes.

2. Ara faràs uns dibuixos amb el Paint. Primer obre el programa.

1r. Entra, clicant, a Inici. 3r. Fes un clic a Aplicacions Windows.

4t. Fes un clic sobre Paint.

1r 2n 3r

4t
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3. Ja pots començar a dibuixar!

2n. Fes uns quants gargots tot arrastrant el cursor per la 
pàgina.

3r. Ara prova de fer formes geomètriques:

Per canviar el color de les formes, clica 
sobre el color que vols de la paleta de 
color abans de comença a dibuixar.

4t. Esborra tot el que has fet, seleccionant 
l’eina de Borrador i arrossegant-la per sobre les 
formes.

1r. Clica sobre l’eina Llapis.1r 2n

3r

4t

1. Escull l’eina de rectangle i el·lipse.
2. Clica a l’extrem de la forma.

3.Arrossega fins l’altre extrem, 
en diagonal.

4. Desclica i forma feta!
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3. Ara que ja tens més pràctica amb el ratolí i a dibuixar, fes un dibuix i desa’l al teu pen-drive.

1r. Fes un dibuix que combinis les diferents eines del Paint. Sigues creatiu i 
deixa anar la imaginació!

3r. Clica Fitxer.

4t. Clica Anomena i Desa

2n. Insereix el pen-drive.

5è. Clica la pestanya per 
veure els llocs on ho pots 
desar.

6è. Escull Disc Extraïble.

Si no tens pen-drive 
pots desar-ho a 
l’escriptori clicant-hi. 
Compte:  en tancar 
l’ordinador, es perdrà.

6è. Clica Desa.

6è

1r

2n

3r

4t

5è

7è

Ara, tanca-ho tot i 
intenta obrir el teu 
dibuix des del pen-
drive.



PER 
ANAR 
UNA 
MICA 
MÉS 

ENLLÀ!
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Per acabar, practicaràs tot el què has fet fent un dibuix picassià ben divertit! Per fer-ho, ves a la web: 
www.picassohead.com/create.html

1r. Fes un clic sobre Faces per escollir la cara.

2n. Arrossega la cara que més t’agradi fins el full.

Cares

Ulls

Nassos

Llavis

Orelles

Celles

Cabells

Línies abstractes

Firma

Color

3r. Canvia el color 
de la cara: Fes un 
doble clic sobre 
Color. 

4t. Clica sobre el 
color que vols i 
clica Ok. 

Veuràs com canvia 
de color.

Ara ja pots fer el 
mateix per fer la 
resta de la cara!

1r

2n

3r

4r

http://www.picassohead.com/create.html
http://www.picassohead.com/create.html
http://www.picassohead.com/create.html


T’HO 
TORNES 

A 
MIRAR?
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Fins ara has après moltes coses de com funciona un ordinador: com engegar-lo, com entrar i veure els diferents apartats, 
etc. Fem un repàs?

Relaciona: les funcions amb el procediment i la part de l’ordinador. Es poden repetir les diferents opcions.

Botó dret del ratolí

El botó:

Botó esquerra del ratolí

Clicar dues vegades 

Clicar una vegada

Apreta el botó

Per engegar l’ordinador

Per marcar un icona (pot ser una 
carpeta, accés directe, programa, 
etc.)

Per entrar dins la icona.

Per veure les altres opcions de la 
icona.

QUINA PART DE 
L’ORDINADOR?COM HO FARÀS?QUÈ VOLS FER?
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