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Avui, aprendràs una de les eines que té el Writer: el corrector ortogràfic. Així 

aprendràs com el programa et pot ajudar a fer un document sense faltes 

d’ortografia, o amb les mínimes! 

o DEFINICIÓ DE LA LLENGUA 

El programa de tractament de textos Writer, com la majoria de programes, tenen un 

seguit d’eines relacionades amb la llengua, com per exemple la correcció ortogràfica 

o la cerca de sinònims. Per a que aquestes eines puguin funcionar s’ha de definir la 

llengua del text. 

Quan es defineix la llengua, s’ha 

d’anar amb compte perquè no 

totes serveixen. Han de tenir el 

diccionari instal·lat.  

Ho sabràs perquè en cas 

afirmatiu hi ha el símbol de ABC                         

davant. 

 

o CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA 

Per corregir l’ortografia es pot fer de tres formes: 

1a Opció: A partir d’aplicar l’eina abans de començar a 

escriure. Per fer-ho hem de fer clic en Herramientas > 

Revisión ortogràfica automàtica. 

2a Opció: Un cop haguem acabat 

d’escriure tot el que teníem, fer clic en 

Herramientas > Ortografía, d’aquesta 

manera ens sortirà un requadre en el 

qual podem Ignorar aquella falta, 

Afegir-la al diccionari o Corregir-la. 

3a Opció: Quan fem una falta es 

subratlla automàticament en vermell. 

Si fem clic en el botó dret del ratolí 

sobre la paraula trobarem les 

mateixes opcions que abans. 
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Les opcions sempre ens permeten: 

 Corregir: et presenta possibles correccions a la paraula. No 

sempre les correccions són correctes, així que sempre ha de 

prevaldre el nostre criteri. 

 Afegir la paraula al diccionari: en cas que sigui una paraula 

nova i no hi sigui en el llistat. 

 Ignorar-la: perquè és un nom propi, o en una altra llengua, 

etc. 

o FES-HO TU PAS A PAS 

La feina de president de la comunitat de veïns i veïnes és d’allò més diversa! El cap 

de setmana passat uns gamberros es van dedicar a destrossar el mobiliari del carrer. 

De manera que us heu quedat sense llum a les faroles i sense papereres. Després 

que més d’un veí i veïna t’ho comentés, has decidit fer una instància a l’ajuntament 

per intentar que ho arreglin el més aviat possible. 

T’has baixat el formulari d’Internet i l’has omplert. Ara només et falta revisar 

l’ortografia per poder-ho portar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

 El primer que has de fer és obrir un document de Writer i definir la llengua del 

text.  

1r. Has de seleccionar tot el text, per fer-ho has 

d’anar a Edita i clicar l’opció Selecciona-ho tot. 

2n. Ves a la barra d’eines inferior, i clica sobre 

Català (o l´’idioma que t’apareix). 

3r. Escull el Català.  

4t. Si vols alguna llengua que no està a la llista, clica sobre Más...  

Recorda: si la paraula és un nom propi o en una altra llengua, es pot ignorar una 

vegada o sempre.  
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o ARA PROVA-HO TU! 

Ara que ja saps com corregir les faltes, pot acabar-les de corregir de tot el 

document! 

Quan acabis, pots ampliar la instància escrivint altres coses que creus que es podrien 

millorar del teu propi carrer o barri. Mentre escrius, ves corregint les faltes que vagis 

fent (recorda que si cliques el botó dret del ratolí, et sortiran diferents suggeriments 

correctes). 

o CORRECCIÓ AUTOMÀTICA  

Si sempre fas les mateixes faltes, o repeteixes molt una mateixa paraula i vols que 

s’escrigui automàticament pots utilitzar l’eina de correcció automàtica del Writer, 

que la trobaràs a Herramientas > Corrección automàtica > Opciones de corrección 

automática. 

 Escriu la paraula inicial 

(pot ser la paraula incorrecta, 

sigles, abreviatures, etc.). 

 Escriu la paraula per la 

que vols que sigui canviada. 

 Fes clic en Aceptar 

perquè els canvis es guardin. 

Ara cada cop que escriguis 

aquella paraula, 

s’autocorregirà per aquella 

que tu hagis configurat. 

 

 

 

 

 

 


