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Writer és el processador de textos de l'Apatxe OpenOffice i ens permet crear documents llests 

per a imprimir d'alta qualitat amb gràfics nítids, convertir sense esforç a PDF, així com altres 

formats populars usant components incorporats, tot açò des d'una gran varietat de 

plataformes. 

Writer té uns estils característics molt potents que ens permet automatitzar tasques 

complexes i ens ajuda a mantenir la coherència en tot el document. Anem a veure aquests 

estils en la secció següent. 

Abans d'entendre com automatitzar tasques o l'estil dels documents, necessitem aprendre les 

diferents opcions per a inserir contingut en un document de Writer. 

 

Quan s'òbriga la finestra del ,writer el document apareixerà per defecte en l'opció vista 

“Disseny d'impressi ".  ostra la vista similar de l'eixida del document. La diferència entre el 

que es mostra en la pantalla i s'imprimeix, es refereix a les vores i objectes inserits 

automàticament, com s'explica a continuació. 

 

• Vores: totes les vores, com la vora  de l'àrea de text, les vores de cel·la en una taula o vores 

dels objectes OLE es mostraran en color gris per a ajudar-nos durant l'edició. Aqueixes vores 
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no s'imprimeixen ni són exportats a PDF. És possible canviar el color de les vores (o eliminar-

los per complet). Per a canviar les vores, seleccioni Eines → Opcions → OpenOffice → 

aparença i ajust baix "Vores de text", "Límits d'objecte" i "Bords de la taula". 

• Objectes inserits automàticament: objectes tals com la taula de contingut i els camps són 

mostrats amb un fons gris. Una vegada més, aquest fons no serà imprès ni exportat a PDF i 

estarà només durant l'edició. Per a modificar aquest panorama, en el mateix menú d'aparença 

hi ha opcions separades per a "Gradacions de color del camp" i "ombres d'índex i taula". Com 

ja discutits en el capítol interfície d'usuari d'Apatxe OpenOffice, hi ha molts menús i barres 

d'eines que componen la interfície dels components d'OpenOffice. En aquesta secció, li 

mostrarem els aspectes únics de la interfície d'OpenOffice Writer. 

Com ja s'ha explicat en el capítol interfície d'usuari d'Apatxe OpenOffice, hi ha molts menús i 

barres d'eines que componen la interfície dels components d'OpenOffice. En aquesta secció, li 

mostrarem els aspectes únics de la interfície d'OpenOffice Writer.. 

 

 

 

 

 

 

 



    58 

 

 

 

 
“Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 
license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

 

La barra de títol es troba en la part superior de la finestra (sota la barra de menú en Mac) i 

mostra el nom d'arxiu del document actual. El nom d'arxiu predeterminat per a un document 

nou és sense títol X, on X és un nombre depèn de quants documents estan oberts.. 

 

La barra de menús es troba sota la barra de títol (damunt de la barra de títol en  Mac). Ja es 

van examinar les funcions de la barra de menú en la interfície d'usuari d'Apatxe OpenOffice. 

Cada menú conté un  submenú amb comandos específics per al títol del menú desplegable. 

 

El  Writer té dos tipus de barres d'eines, acoblat i flotant, com s'explica en la interfície d'usuari 

de l'Apatxe OpenOffice. 

Les barres d'eines importants són la barra d'eines estàndard i la barra d'eines format. En el 

menú bar és la barra d'eines estàndard, que proporciona operacions bàsiques com obrir, 

guardar, imprimir, tallar, pegar i ajuda, entre uns altres. La barra d'eines format està per sota 

de la barra d'eines estàndard, mostra eines basades en selecció del cursor. Per exemple, quan 

el cursor està en el text les eines per a donar format al text, quan el cursor està en un gràfic 

que les eines són per a donar format a gràfics i així successivament. 

Per a mostrar o ocultar barres d'eines, tria Veure → barres d'eines i faça clic en el nom d'una 

barra d'eines. Per a veure més anar a moure i editar les barres d'eines de la interfície d'usuari 

d'Apatxe OpenOffice. 

 

La barra lateral és una nova característica en OpenOffice 4.0, la barra lateral proporciona 

eines ja utilitzades, agrupades en cobertes. Llegir més sobre la barra lateral en la interfície 

d'usuari d'Apatxe OpenOffice. 
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Writer proporciona automàticament una regla en l'eix horitzontal i vertical de la finestra de 

document. La regla mostra les dimensions de la pàgina, la posició de les llengüetes, sagnies, 

vores i columnes. Per mostrar o ocultar la regla, seleccioni veure → regla.  

Per a la visualització de la regla més opcions trien eines → opcions → OpenOffice → 

veure.

 

Des d'aquí, fitxa en general establir mesurament i separació de defecte intervals de parada de 

tabulador. 

 

També pot canviar la unitat de mesura de la regla fent clic dret sobre la regla per obrir un 

menú d'unitats.. 
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Per definir sagnies i la configuració, seleccioni Format → Paràgraf → Pestanyes. Crear una 

nova pestanya en la posició, seleccioni el tipus i el farcit i faci clic en “Nova” per crear una nova 

pestanya.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: per definir pestanyes usant estils de paràgraf, pot ser més fàcil i ràpid per a 
les seves necessitats. Anar al paràgraf i estils per aprendre més. 

 

La barra d'estat està situada en la part inferior de la finestra. Mostra informació sobre el 

document i proporciona una manera fàcil de canviar alguns ajustos del 

document.
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 Número de pàgina 

Mostra el nombre de pàgina actual, nombre de seqüència de la pàgina actual (si és diferent) i 

el nombre total de pàgines del document.  

Si qualsevol marcadors es creen en el document, clic dret en aquest camp mostra la llista de 

favorits, faci clic en una desitjada per anar al marcador.  

També pot accedir al navegador fent doble clic sobre aquest camp (més informació en el 

navegador). 

 Disseny de pàgina 

Mostra l'estil de pàgina actual. Per canviar, faci clic dret i seleccioni estil del menú. O faci 

doble clic per obrir el quadre de diàleg estilo de pàgina. 

 Idioma 

Mostra l'idioma del document actual. Faci clic per obrir un menú per ajustar la configuració 

d'idioma del text seleccionat o la posició del cursor. Triar-ne cap (no revisió ortogràfica) 

exclou text de revisió ortogràfica i triar més... s'obrirà el quadre de diàleg de caràcter. 

 Manera d’inserir 

Faci clic per alternar entre la manera del INST (inserir) i la manera OVER (sobreescriure). 

Introdueixi la manera inserir text després de la posició del cursor es mou cap a endavant. 

Escriure a sobreescriure manera reemplaça text després de la posició del cursor. 

 Manera de Selecció 

Faci clic per alternar entre les maneres STD (estàndard), EXT (extensió), ADD (agregar) i BLK 

(bloc) maneres de selecció. Aquests maneres de selecció s'expliquen en el treball amb text. 

 Canvis sense guardar 

Un asterisc (*) apareix si els canvis no han estat guardats. 
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 Firma digital 

Si ha estat signat digitalment, aquesta icona      apareixerà. Faci doble clic per veure el 

certificat. 

Nota: Un document només pot ser signat de digital després que s'ha guardat. 

 

 Informació objectiva i selectiva 

Quan el cursor està en una secció, partida, element de la llista, o un objecte està seleccionat, 

es mostra la informació pertinent. En fer doble clic obre el quadre de diàleg corresponent. 

 Vista 

Faci clic per canviar entre disseny de pàgina simple, al costat i llibre. 

 Zoom 

Arrossegament la diapositiva de zoom per canviar l'augment o faci clic en el  +  o  -  botons per 

augmentar o disminuir l'ampliació. Faci clic dret en el camp percentatge nivell de zoom per 

canviar el valor.. 

 

Ja hem introduït la barra lateral en la secció anterior en la nova interfície d'usuari d'Apatxe 

OpenOffice. La barra lateral del Writer consisteix en quatre cobertes, cadascun amb les icones 

corresponents en el panell a la dreta de la barra lateral. Les cobertes es descriuen a 

continuació:  
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 Propietats: conté eines per a format directe dins del document. Les eines es divideixen 

en tres submenús. 

• Text: modificar el text pel tipus de lletra, grandària, color, pes, estil i spacing. 

• Paràgraf: estil de paràgraf alineació, llestes o vinyetes, color de fons, guió i spacing. 

• Pàgina: format de la pàgina d'orientació, marges, grandària i nombre de columnes. 

Nota que en el Writer canviant les opcions d'aquest panell va a canviar l'estil de pàgina en 
ús, modificant no només la pàgina actual sinó totes les pàgines amb el mateix estil de 

pàgina. Llegir més estils sobre aquesta pàgina en  el Writer.  

•Estils i format: administrar els estils utilitzats en el document, aplicant estils existents, crear 

altres nous o modificar-los. Aquesta característica també és una barra d'eines flotant que es 

pot accedir des de format → estils i format. Més sobre els estils i format de l'eina en estils en 

Apatxe OpenOffice escriptor. 

•Galeria: està pestanya li permet afegir imatges i diagrames incloses en la llibreria del Apatxe 

OpenOffice. La Galeria té dos seccions, la primera llista les imatges pel seu nom (fletxes, Fons, 

diagrames, etc.) i la segona mostra les imatges en la categoria seleccionada. Amb el botó de 

nou tema pot crear noves categories. Per inserir una imatge o afegir una nova imatge a la 

galeria, simplement arrossegament i deixi anar la imatge seleccionada. Aquesta coberta 

també és una barra d'eines flotant que es pot accedir des d'eines → Galeria. 

•Navigator: navegar pel document i reorganitzar el seu contingut seleccionant diferents 

categories de contingut, com a encapçalaments, taules, quadres, gràfics, etc. Aquesta coberta 

també és una barra d'eines flotant que es pot accedir des de vista → Navigator. Més 

informació sobre el navegador. 

 

Quan OpenOffice va ser instal·lat en la seva computadora, una entrada de menú per a cada 

component afegida al menú del sistema. 
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Trobi escriptor en Inici → programes → OpenOffice → OpenOffice Writer. En Mac, els 

components són accessibles a través de la icona d'OpenOffice a la carpeta 

aplicacions. Faci doble clic en la icona per obrir el centre d'inici. 

 

El Quickstarter és una icona en la safata del sistema o la base que indica que OpenOffice ha 

estat carregat i està llest per usar. Vostè pot dret faci clic en la icona de Quickstarter 

OpenOffice per obrir un menú emergent des del qual pot obrir un document nou, triar una 

plantilla o triar un document existent per obrir. Vostè pugues també faci clic dret la icona de 

Quickstarter OpenOffice per obrir el centre d'inici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no hi ha document obert en OpenOffice, pot 

accedir al menú d'inici en el menú de sistema 

operatiu o la icona de Quickstarter. Obri escriptor 

triant document de text o faci clic en la icona de 

plantilles per triar una plantilla de document. 
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Pot utilitzar una plantilla per crear un nou document en escriptor. Una plantilla és un conjunt 

d'estils predefinits i format i pot servir de base per a documents segueixen un cert esquema. 

La nova instal·lació d'OpenOffice no conté moltes plantilles. Plantilles addicionals poden 

descarregar-se d'http://templates.openoffice.org/. 

 

Amb OpenOffice obert,  Control  +  N  i apareix el menú d'Inici. 

Amb Writer obert,  Control  +  N  obres un document nou. 

            

’  

Pot obrir un document des del menú Inicio seleccionant el botó Obrir, que obrirà el quadre de 

diàleg obrir, seleccioni el document. Alternativament, pot seleccionar i mantenir el botó Obrir 

per triar d'una llista de documents usats recentment. 
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 Selecciona Arxiu → Obrir 

 Fes clic en la icona              en la barra d’eines. 

 Pressiona Control + O . 

Apareixerà el quadre de diàleg Obrir. Seleccioni l'arxiu que desitja obrir i faci clic en obre, 

l'arxiu s'obrirà en una finestra nova. En triar els arxius es poden filtrar per tipus d'arxiu com 

.*odt, .*doc o .txt.. 

 

 

Per guardar un nou document pot realitzar qualsevol del següent: 

 Selecciona Arxiu → Guardar 

 Selecciona Arxiu → Guardar com 

 Fes clic en Guardar en la barra d’eines. 

 Pressiona Control + S  

https://wiki.openoffice.org/wiki/File:OO-save-icon.png
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Aquestes accions obriran el guardar com a quadre de diàleg, que pot introduir el nom de 

l'arxiu, verificar la ubicació, tipus i destinació i faci clic a Guardar.  

Per guardar el document actual amb el mateix nom, seleccioni Arxiu → Guardar. 

 

Writer guarda el document automàticament en forma predeterminada intervals de temps. 

Guardar automàticament sobreescriurà l'últim estat guardat de l'arxiu, com a estalvi de 

manual. Per canviar la configuració de Autoguardar: 

1. Selecciona Eines → Opcions → Carregar/Guardar → General 

2.  elecciona l’ interval de temps Guardar informació d’autorecuperació cada ... 

3. Clic  OK al acabar. 

 

 

 

 

 

 

Tens l'opció de guardar el document ODT OpenOffice en diversos formats disponibles. 

Intercanvi d'arxius ODT OpenOffice amb els usuaris de Microsoft Word és un problema comú. 

El format ODT no és compatible amb Microsoft Word,els usuaris poden instal·lar un ODF Add-

In per a MS Office i permetre que els arxius siguin reconeguts, però l'usuari també pot poc 

disposat o incapaç de fer-ho per obrir l'arxiu ODT. Pot ser més fàcil perquè vostè pugui 

guardar el seu document en un format de word en el seu lloc. 

En primer lloc, guardi l'arxiu com ODT, en cas contrari tots els canvis apareixeran en la versió 

de MS Word i la versió ODT es perdrà. 

Selecciona arxiu → guardar com  
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Selecciona el format de Microsoft Word que desitja guardar i faci clic a guardar.  

Es guardaran els canvis realitzats en el document guardat en format MS Word. Per tornar a 

ODT ha d'obrir el document nou. 

Per a què l'escriptor guardi documents de forma predeterminada en el format d'arxiu de 

Microsoft Word, anar a eines → opcions → carregar/guardar → General. En la secció 

nomenada de format d'arxiu predeterminat, trobar el tipus de document i seleccioni 

document de text. Sota sempre guardar com, seleccioni el format d'arxiu preferit.. 

 

 Triem arxiu → Tancar 

 Clic la icona de Tancar en la part superior dreta de la finestra de document. Si el 

document no ha estat guardat des de l'últim canvi, un quadre de diàleg apareixerà 

preguntant si desitja guardar els canvis. Seleccioni Guardar per guardar els canvis, 

descartar per tancar el document sense guardar els canvis, o cancel·lar per anul·lar el 

document de tancament. 

 

L'escriptor té tres vistes de document disponibles: disseny d'impressió, Disseny Web i Pantalla 

completa. 

Per canviar la vista del document, seleccioni el menú Veure i triï l'opció desitjada.. 

’  

Disseny d'impressió és la vista predeterminada. Pot utilitzar la colissa de zoom per ajustar 

l'ampliació i veure les icones de disseny de la barra d'estat per canviar la vista de pàgina. 

També pot triar la vista → opcions de Zoom per ajustar la vista i zoom en el quadre de diàleg  

Zoom.  

.  
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En la vista Disseny de la Web pot utilitzar el control lliscant de zoom però les icones de disseny 

estan deshabilitades.La vista del quadre de diàleg de zoom només permet opcions de zoom. 

 

En manera de pantalla completa el document es mostra en la vista seleccionada (Web o 

impressió) però el document omple tota la pantalla. No es mostren barres d'eines i barra 

lateral. 

Pressiona Esc no la icona de Pantalla completa                                       per sortir de la manera 

Pantalla completa. 

 

 

Writer ofereix diverses formes d'ajuda. Vostè pot triar entre un complet arxiu d'ajuda, 

suggeriments d'eines i menú cerca. 

 

’  

Per accedir als arxius d'ajuda. Pressioni la tecla F1 o seleccioni ajuda → ajuda d'OpenOffice o 

faci clic en la icona     o ajuda en la barra d’eines est{ndar. 
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Amb aquestes accions s'obrirà el quadre de diàleg ajuda d'OpenOffice. Pot buscar les pàgines 

de marcadors i pàgines d'arxius d'ajuda amb la icona d'Afegir a favorits . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per utilitzar informació sobre eines, triï ajuda → Què és això?. Passada el cursor sobre 

qualsevol de les icones d'escriptor, i apareixerà una punta de l'eina, oferint una explicació de la 

funció de la icona. 

 

 

 

 

 

Per buscar una funció o veure una navegació pel menú, seleccioni ajuda → cerca i ingressi el 

seu terme de cerca. Writer mostrarà les adreces del menú a l'eina i una llista d'arxius d'ajuda 

relacionats.. 
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En Writer, per treballar amb text, ha de seleccionar-se. Seleccionar  un fragment de text, o 

peces consecutives del text, és relativament senzill.  

Quan s'utilitza el cursor, faci clic en l'esquerra del text i arrossegament fins que se selecciona el 

text desitjat. També pot utilitzar mètodes abreujats de selecció fent clic en l'esquerra del text. 

Les paraules solament  poden seleccionar-se amb un doble clic en l'esquerra, una frase amb un 

triple clic i un paràgraf se selecciona amb un  quàdruple clic.  

Amb el teclat, utilitzi les fletxes de navegació per triar el text, mantingui premuda la tecla de 

majúscules ⇧ i seleccioni àrea de text amb les tecles de 

fletxa.

 

Per seleccionar ràpidament el contingut en tota la pàgina, prem el Control + A o anar a edició 

→ seleccionar tot. 

 

 Amb el cursor, seleccioni la primera peça de text.  

 Mantingues premuda la tecla Control (mantingui pressionada fins que totes les 

seleccions estiguin completes) i utilitzi el cursor per seleccionar la següent peça de 

text.  

 Repetir fins que totes les seleccions estiguin fetes. 
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El text pot estar separat per espais o tabulacions en un bloc vertical. Per seleccionar el text 

d'aquesta forma, canviar la manera de selecció per bloquejar escollint editar → selecció 

manera → zona de bloc o a l'esquerra faci clic en  STD en la barra d'estat fins que canviï a BLK. 

 

Ara es pot fer la selecció com es faria amb una selecció de text consecutiva.. 

 

 

Pot moure el text dins d'un document o entre documents per tallar o copiar i després pegar el 

text. Tallar el text implica llevar-ho completament i tornar a posar-ho en una altra part del 

document. Copiar text crea un duplicat per col·locar-se dins del document. 

Per tallar o copiar (textos seleccionats) pot utilitzar: 

 Control + X (tallar) o Control + C (copiar) 

 Menú: Editar → Tallar o Editar → Copiar 

 Ratolí: Clic dret y selecciona Tallar o Copiar 

 Icones: Tallar          0 Copiar 

Pegar text col·loca el text copiat o tallat en el document. Quan es pega el text, el format 

resultant depèn de la font i el com ho posem.  

Per a pegar y mantenir l’ús original de format: 
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 Control + V  

 Menú: Editar → Pegar 

 Ratolí: Clic dret y selecciona Pegar    

 Icona:      Pegar 

Pegar y format del text circumdant: 

 Seleccioni la fletxa a la dreta de la icona pegar i seleccioni text sense format. 

 

 

 

 

 Selecciona Editar→Pegat especial→text sense format 

 

Per a altres opcions del format pegar, tria en el desplegable del menú de la icona de pegar o el 

quadre de diàleg Pegat especial. 
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Existeixen diverses maneres de crear nombres o llistes amb vinyetes: 

 Automàtic (explicat més endavant en aquest capítol)  

 Estils de llistes (coberts en el capítol d'estils)  

 Les icones en la barra d'eines de paràgraf. L'ús d'aquestes icones es descriurà en la 

secció següent. 

És important tenir en compte que és millor evitar l'ús de la llista numerada en 

capítols numerats. En una altra secció d'aquesta guia veurem com numerar 

capítols i donar un esquema a un document.  

Per produir una llista numerada o amb vinyetes, seleccioni els paràgrafs en la llista i triï la 

icona corresponent. 

 

 

 

 

’  

 Amb la llista numerada o de vinyetes activada apareixerà una barra. 

 

 

 

 

Els botons numerats en la imatge, realitzen les següents accions: 
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1. Vinyetes ON/OFF 

2. Numeració ON/OFF 

3. Numeració OFF 

4. Promoure un nivell 

5. Degradar un nivell 

6. Promoure un nivell amb sub-points 

7. Degradar un nivell amb sub-points 

8. Inserir una entrada sense numerar 

9. Pujar un nivell 

10. Baixar un nivell 

11. Pujar un nivell amb sub-points 

12. Baixar un nivell amb sub-points 

13. Recomençar la numeració 

14. Caixa de diàleg de Vinyetes i Numeració 

Les opcions de vinyetes i numeració quadro de diàleg és els mateixos que en editar un estil de 

llista, per la qual cosa aquestes propietats seran cobertes en el capítol d'estils de llista. 

 

Com es va esmentar anteriorment, llista els punts es refereixen als nivells d'una 

llista numerada o bala, veure exemple a continuació: 

1. Primer 

1. Sub Primer. 

2. Segon 

2. Sub Segon 

2. Sub Sub Segon 

Per canviar el nivell d'una línia en la llista, o utilitzi les icones de nivell de promoure/degradar 

vinyetes i numeració de la barra d'eines,                     o col·loqui el cursor al principi de la línia i 

pressioni la tecla Tab ⇆ o ⇧ Mayús +  Tab ⇆. 
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Utilitzar Autotext per inserir text, taules, camps i altres elements per a la seva reutilització, 

assignant una combinació de tecles per a l'element per a la recuperació.  

Per exemple, escrivint dt i F3, un paràgraf llarg amb un text de mostra s'insereixi en el 

document (Nota: dt significa text simulat i sigles diferents poden aplicar-se a versions no-

angleses: usi edició → Autotext per veure la un d'apropiat per al seu idioma).  

Escriu fn i F3 produirà una taula amb una fila i dues columnes, amb un objecte de la 

matemàtica en la cel·la esquerra i una variable per una altra. Tots dos exemples mostren què 

Autotext i el seu ús, que és introduir una retallada del document definit prèviament en 

qualsevol lloc amb només una abreviatura i una drecera de teclat. 

 

Inserir un Autotext escrigui l'abreviatura seguida de F3.  

Per veure les abreviatures disponibles, vostè pot triar editar → Autotext (Ctrl F3), però un 

mètode més fàcil és activar la barra d'eines inserir. Amb la barra d'eines activa, seleccioni la 

icona de Autotext         . Ara pot veure les categories de Autotext i les seves abreviatures 

respectives. 

 

 

 

 

 

 

1 Seleccioni el contingut que desitja utilitzar per un Autotext. El contingut pot ser qualsevol 

cosa: text, taules, quadres, Marcos, seccions, etc. 

2 Amb el contingut seleccionat, anar a Editar →Autotext. 
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3. El quadre d’ utotext apareixer{. Proporcioni un nom per a la seva entrada en el quadre. 

Writer li suggereix un, que podrà canviar. 

4 En la caixa a l'esquerra, seleccioni una categoria per a l'entrada, on el *Autotext serà 

classificat. 

5. Selecciona el botó Autotext a la dreta i seleccioni Nou (només text) (pel Autotext en 

format en el qual s'insereix en el document) o.Selecciona de nou (pel Autotext conservar el 

seu format) 

6. Seleccionar Tancar per a tornar al document. 

Si el Autotext conté una taula, és necessari seleccionar almenys una abans i una línia 

després de la taula, en cas contrari només el contingut i no la taula va a entrar en el 

Autotext. 

 

 

 

 

 

 

 

En el quadre de diàleg Autotext, tingui en compte les següents característiques: 

• Amb la resta de la pantalla d'opció del nom com a suggeriment mentre s'escriu activat, 

Writer suggereix un Autotext si vostè comença a teclejar el nom de Autotext. El 

suggeriment apareixerà en una finestra emergent i pressiona ↵ Enter per inserir el 

Autotext. 

 

• Categories... botó li permet crear noves categories per classificar la seva AutoText. 

• Destinació... defineix on guardar el Autotext. 

 

 

En el quadre de diàleg Autotext (editar → Autotext), pot editar les entrades de Autotext. 
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Seleccioni un Autotext  existent i triï el Autotext... botó per modificar o fins i tot eliminar 

l'edició de AutoText. 

Seleccionant Editar, un document s'obrirà amb el Autotexto. Simplement realitzi els canvis i 

guardar. L'entrada estarà disponible com editada.  

Els canvis s'aplicaran solament a l'inserit després de la modificació de Autotext, Autotext 
ja inserit no es *modificarà. 

 

1. Seleccione Eines→Macros Organtizar Macros→OpenOffice Basics. 

2. En Macro de la lista, seleccione OpenOffice Macros→Gimmicks. 

3. Selecciona AutoText y clica Run . 

4. Lal lista de Autotext serà copiada en un documento nou. Des d’ac  podem imprimi-rlo. 

 

Pots trobar text en un document amb l'eina Buscar o la caixa de diàleg Reemplaçar. En la caixa 

de diàleg tens l'habilitat de: 

• Trobar i reemplaçar paraules i frases 

• Trobar i reemplaçar formats específics 

• Trobar i reemplaçar estils de paràgrafs 

• Usar abreujaments per buscar i reemplaçar text 

L'eina de Buscar  et permetrà buscar i identificar textos o frases específiques. Pots trobar la 

icona de l'eina                              en la barra d'edició, o seleccionant Veure → Eines 

→ Buscar. 

Per mostrar la caixa de diàleg pressiona Control + F o selecciona Editar → Buscar & 

Reemplaçar 
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1. Escriu el text que vulguis trobar en la caixa. 

2.  er reempla ar el text  escriu en la caixa de  eempla ar am … el que vulguis canviar 

3. Per trobar text, clica Trobar. Per reemplaçar-ho, clica Reemplaçar. Clicant Trobar tot es 

seleccionarà totes les parts del text. Amb Reemplaçar tot es reemplaçarà totes les 

entrades. 

4. Vostè pot triar entre diverses opcions de cerca com el cas de coincidència, coincidència de 

paraules completes, o la cerca de paraules similars. 
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Per canviar ràpidament el format del text d'un estil a un altre: 

1. Selecciona el botó de més opcions per ampliar el quadre de diàleg i veure la cerca 

d'opcions. 

2. Per buscar el text amb format específic, escrigui el text en el quadre Buscar. Només cerca 

de format deixar la cerca per a quadre buit. 

3. Amb el quadre seleccionat Buscar, seleccioni Format. 

4. Selecciona opcions a incloure i faci clic en  OK. 

5. Per reemplaçar-ho amb diferent text o format, realitzar les mateixes accions en la caixa de 

reempla ar am … . 

6. Selecciona Trobar, Buscar tots, Reemplaçar o Reemplaçar tots. 

 

Per canviar ràpidament d'un estil de paràgraf a un altre:  

1. Selecciona Més Opcions per expandir la caixa de diàleg 

2. Selecciona Buscar per estils (si tens atributs especificats aquesta opció estarà 

etiquetada com a Estils inclosos). 

3. Selecciona un estil de les opcions dels menús de  uscar… i  eempla ar per… 

4. Selecciona Trobar, Trobar Tot, Reemplaçar, o Reemplaçar Tot. 

                                                           Nota: Sols pots seleccionar un estil a la vegada. 

 

Les expressions abreujades (també conegudes com a comodins) són combinacions de 

caràcters que indiquen a  Writer com buscar alguna cosa. 

1. Selecciona Més Opcions per expandir la caixa de dialogo. 
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2. Selecciona Expressions regulars. 

3. Escriu el text per buscar amb expressions abreujades i el text a reemplaçar si hi ha. 

4. Selecciona Trobar, Trobar Tot, Reemplaçar, o Reemplaçar Tot. 

Exemples d'expressions abreujades: 

Para buscar Usa Ejemplos 

Qualsevol caràcter . b.d troba bad, bud, bid, bed 

Un caràcter específic [xyz] b[iu]n troba bin i bun 

Un caràcter entre un rang [x-y] 
[r-t]eed troba reed, seed i teed (el rang ha de ser 
ascendent alfabètic) 

Qualsevol caràcter menys el que està 
entre parèntesis 

[^x] p[^a]t trob post i pest pero no past 

Principi de paraula \<start \<log troba logbook i logistics però no catàleg 

Final de paraula end\> log\>troba catàleg però no logistics 

Un marcador de paràgraf $ 
Treballa como un caràcter reemplaçat, usa \n en 
canvi 

Un punto i a part \n Reemplaça per punt i a part 

 

Per veure la llista completa d'expressions regulars, seleccioni ajuda → ajuda d'OpenOffice i la 

cerca d'expressions regulars, triï llesta de per mostrar la llista. 
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Un caràcter especial és el que no es troba en el teclat estàndard. Per exemple, ₵ ə Σ ẽ ψ s n 
tots caràcters especials. Per inserir un símbol: 

1. Posar especial el cursor en el document on desitgi que  el caràcter aparegui. 

2 .Seleccionar Inserir → caràcter especial para la box. 

3. Dins del diàleg de caràcter especial del quadre, triar el caràcter de les fonts disponibles i faci 

clic a Acceptar. 

 

Nota: Diferents fonts tenen diferents símbols. Utilitza la selecció de fonts per buscar 

els diferents símbols. 

 

 

Un espai de no separació (NBSP) o un guió de no separació diu escriptor mai trencar línies en 

aquest lloc. Un espai o guió de no separació pot mai acabar o començar una línia 

automàticament embolicada. Utilitza espais de no separació per evitar períodes al final de les 

línies que no acabi les oracions, o nombres o símbols de bala-com el començament de les 

línies que no iniciï elements de llista. Utilitzar un guió de no separació per evitar que el guió 

que apareix al final d'una línia, com en un número de telèfon. 

 

 

Posiciona el cursor entre dos paraules y pressiona Control + Space . 

 

Posiciona el cursor on aparegui el guió, y pressiona Shift + Control + - . 
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Per utilitzar guions en i em, es comprovarà l'opció de reemplaçar guions en eines → opcions 

d'Autocorreció. Amb aquesta opció activada, escriptor reemplaçarà dos guions, sota certes 

condicions, amb el guió corresponent. 

En la següent taula, l'A i B representen textos amb lletres d'a Z i dígits 0 a 9. La taula descriu 

els diferents guions. 

Text escrit: Resultat 

A - B (A, espai, menys, espai, B) A – B (A, espai, guió en, espai, B) 

A -- B (A, espai, menys, menys, espai, B) A – B (A, espai, guió en, espai, B) 

A--B (A, menys, menys, B) A—B (A, guió em, B) 

A-B (A, menys, B) A-B (sense canvi) 

A -B (A, espai, menys, B) A -B (sense canvi) 

A --B (A, espai, menys, menys, B) 

A –B (A, espai, guió en, B) 

 

Guions en o em poden ser inserits manualment a través d'Inserir → Símbols, usa els caràcters 

O+2013 o O-2014. 

 

També hi ha dreceres a l'hora d'inserir guions en i em, que varien depenent del sistema 

operatiu. 
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Sistema operatiu Guió en Guió em 

Windows Alt + 15 Alt + 151 

Linux Compondre+ dos guions + a període Compondre+ tres guions + a període 

Mac ⌥ Opt + guió ⇧ Shift + ⌥ Opt + guió 

Formatar paràgrafs de writer pot aconseguir-se a través de l'alineació, text justificat, 

interlineat, numeració o vinyetes i sagnia. Aquestes accions poden realitzar-se utilitzant els 

botons en la barra d'eines format. La següent imatge mostra la barra d'eines de format amb 

l'apartat icones específiques. 

 

Nota: Pot usar estils de paràgraf en lloc de paràgrafs manualment format, 

especialment per a documents llargs. 
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Text pot ser alineat a l'esquerra, centre o dreta del document. La següent imatge mostra com 

apareix el text amb les opcions d'alineació diferent. 

 

En usar text justificat, l'última línia per defecte s'alinea a l'esquerra. També pot alinear l'última 

línia al centre, o justificar l'última línia. Aquestes opcions es controlen en Format → Paràgraf 

 

 

La regla mostra el valor predeterminat i defineix tabulacions. La configuració de fitxa afecta la 

sagnia dels paràgrafs. Pot canviar manualment la sagnia dels paràgrafs amb les icones 

augmentar sagnia o disminuir sagnia, o amb la tecla de tabulador ⇆.  

Configuració de tabulacions i sagnies es discuteix en la secció de la interfície d'usuari. 
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Caràcters de format de writer poden aconseguir-se a través d'ajustos a la família de fonts, pes 

de font, grandària de lletra o per acolorir font. Aquestes accions poden realitzar-se utilitzant 

els botons en la barra d'eines format. La següent imatge mostra la barra d'eines de format amb 

les icones específiques de caràcter que apareixen. 

Nota: Pot usar estils de caràcter en lloc de caràcters manualment format, especialment 
per a documents llargs. 

 

1 finestra de format de font 6 Cursiva 12 Color de la font 

 7 Subratllat 13 Remarcar 

2 Estil 8 Superescrit 14 Color de fondo 

3 Nombre de la font 9  Subscrit 15 Més opcions 

4 Grandària 10 Augmentar grandària  

5 Negreta 11 Reduir grandària  
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Writer formatarà automàticament parts del seu document, segons les opcions seleccionades 

en el quadre de diàleg Autocorreció (eines → opcions 

d'Autocorreció).

 

En el quadre de diàleg Opcions d'Autocorreció, el botó ajuda obrirà i descriure l'opció 

seleccionada i com activar els Autoformats. Per donar format automàticament al seu 

document amb les opcions seleccionades, seleccioni o deseleccioni el submenú format 

→Autocorreció. 

La opció predeterminada, formata automàticament el document mentre escrius. 

 

Després de seleccionar aquesta opció, escriptor formatarà automàticament el document.. 



    58 

 

 

 

 
“Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 
license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

 

Després de seleccionar aquesta opció, escriptor es format automàticament el document i obri 

un quadre de diàleg on vostè pot acceptar o rebutjar canvis. 

 

Obrir la caixa de dialogo de Autocorrecció. 

 

 

Els peus de pàgina i notes al final  són un tipus de nota que comenti o cita una referència per al 

disseny parteix del text. Les notes s'imprimeixen en la part inferior de la pàgina perquè es fa 

referència a, i notes al final s'imprimeixen al final del document.. 

 

Col·loqui el cursor on desitja que la nota al peu o nota al final per aparèixer. Seleccioni Inserir 

→ Peu de pàgina/Notes al final o faci clic en la icona           inserir Peu de pàgina directament o 

la icona d'inserir Peu de pàgina             directament des de la barra d'eines Inserir (veure → 

barres d'eines → inserir).  

Si utilitza Inserir → Peu de pàgina/Notes al final, el quadre de diàleg apareixerà. Des d'aquí 

pot triar el tipus de numeració de la seqüència i si inserir una nota al peu de pàgina. 
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La nota al peu de pàgina s'insereix en el text i el cursor es trasllada a la zona Nota al peu de 

pàgina. Després pot escriure el contingut en aquesta àrea.  

Per eliminar una nota al peu de pàgina, simplement esborri el marcador apropiat. El contingut 

s'eliminaran automàticament i la numeració de les altres notes al peu de pàgina s'ajusta 

automàticament. 

 

Per donar format a notes al peu o notes al final, seleccioni Eines → notes al peu/notes al 

final. Triar entre opcions de numeració i estils i faci clic a Acceptar. 

 

 

 

 

 

 

’

Writer ofereix un corrector ortogràfic que ofereix dues funcions: 

• AutoSpellcheck            comprova cada paraula com s'escriu i mostra una línia vermella 

ondada sota les paraules mal escrites. Quan es corregeix l'error d'ortografia desapareix la 

línia ondada vermella.  

• La revisió ortogràfica realitza        una comprovació d'ortografia separada en el document 

en fer clic en la icona. El corrector ortogràfic revisa el document i obre el quadre de diàleg 

Ortografia i gramàtica si es troben les paraules mal escrites. La revisió ortogràfica s'inicia 

en la posició actual del cursor i avança fins al final del document. Vostè pot triar continuar 

la correcció ortogràfica des del principi del document. 
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Opcions addicionals de la revisió ortogràfica:. 

• Faci clic dret en una paraula amb el subratllat 

ondat per obrir un menú contextual. Vostè pot 

seleccionar de paraules suggerides i la selecció 

reemplaçarà la paraula mal escrita. 

• En el quadre de diàleg de l'ortografia i gramàtica 

pot canviar l'idioma del diccionari triant en el 

desplegable del menú en el camp del llenguatge 

del text. Agregar una paraula a un diccionari 

seleccionant una paraula, faci clic a agregar i 

seleccioni el diccionari per afegir-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Per a més opcions, faci clic en opcions en el quadre de diàleg d'Ortografia i gramàtica. 

Vostè pot triar entre diverses opcions incloent si comprovar majúscules paraules o paraules 

amb nombres. Pot també administrar els seus diccionaris, agregar o eliminar diccionaris i 

afegir o eliminar paraules en els seus diccionaris. 
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Writer no inclou un revisor de gramàtica però pot instal·lar una extensió com a eina de 

llenguatge. 

’

L'idioma determina el diccionari utilitzat per a la correcció ortogràfica, sinònims i separació de 

síl·labes, així com la decimal i milers delimitador i el format de moneda predeterminat. Dins 

del document es pot aplicar una llengua separada a qualsevol estil de paràgraf. Aquest idioma 

té prioritat sobre la llengua per a tot el document. També pot assignar un idioma a peces 

seleccionades de text en un paràgraf, estil de caràcter o format directe. Aquesta llengua té 

prioritat sobre la llengua de document i l'estil de paràgraf. 

Writer proveeix algunes eines que permeten barrejar múltiples idiomes en el mateix 

document, o canviar-los fàcilment. Això es pot aconseguir: 

• En Opcions obre la Configuració d'idioma 

• Estils de paràgrafs i caràcters 

• Usar el menú Eines →Idioma 

• Usar la barra d'estat. 
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Això et permet escollir l'idioma de tot el document. 

1. Selecciona Eines → Opcions i en Configuració d'idioma →Idiomes. 

2. Dins d'Idiomes per defecte, selecciona l'idioma del document (aquest s'aplicarà als 

posteriors documents creats). 

3. Si vols canviar l'idioma sol per al document en ús, selecciona l'opció Solament per al 

document en ús. 

 

 

Seleccionar un idioma per a un paràgraf: 

1. Posiciona el cursor en el paràgraf que vulguis editar. 

2. Clic dret per obrir el menú i selecciona Editar Estil de Paràgraf. 

3. Dins del quadre de diàleg obre la pestanya de font. 

4. Selecciona l'idioma i clica Acceptar. 

Seleccionar un idioma per a un text específic: 

1. Posiciona el cursor sobre el text que vulguis editar. 

2. Selecciona Format → Caràcter. 

3. Dins del quadre de diàleg obre la pestanya de font. 

4. Selecciona l'idioma i clica Acceptar. 
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→  

Pots escollir l'idioma del document, paràgraf o caràcter des del *menu  Eines → Idioma. 

 

Per Selecció: Aplica l'idioma al text 

seleccionat.   

Per Paràgraf: Aplica l'idioma al 

paràgraf seleccionat. 

Per a tot el Text: Aplica l'idioma  al 

document. 

 

’  

Canvia l'idioma del paràgraf o del document sencer des de la barra d'estat. 

1. Clica en Idioma des de la barra perquè apareguin un menú amb opcions. 

2. Selecciona Idioma per defecte perquè el paràgraf o el document torni a l'idioma per 

defecte en Eines → Opcions. 
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Per accedir a una llista de sinònims des del 
menú: 

1. Selecciona una paraula, clic dret per obrir 
el menú. 

2. En Sinònims hi haurà un submenú amb 
paraules alternatives. 

3. Clica la paraula per reemplaçar-la per la 
paraula seleccionada prèviament.. 

Para accedir al Tesauro, que conté una major 

quantitat de sinònims: 

1. Selecciona una paraula o frase. 

2. Selecciona Eines → Idioma→ Tesaurus o Control + F7 o clic dret i selecciona  

Sinònims → Tesaurus. 

3. Escull de les paraules que apareixen en el quadre de diàleg per reemplaçar. 
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Es pot utilitzar la separació per síl·labes en escriptor automàticament (escriptor utilitza 

diccionaris de enguionat) o manualment (inserir guions condicionals en cas necessari). 

 

1. Obre la finestra d'Estils i Format (Clica en la icona                 o pressiona  Control   +   T. 

2. A la pàgina d'Estil de Paràgraf, clic dret en Per defecte i selecciona Modificar. 

3. En el quadre de diàleg, selecciona la pestanya de Fluïdesa del Text. 

4. En el bloc de divisió amb guions, habilita o deshabilita l'opció Automàticament, clica 

Acceptar per guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot establir opcions de separació per síl·labes a través d'Eines → Opcions → Idiomes → 

Configuració d’escrit en Opcions en la part inferior de la caixa, desplaci's cap avall per trobar 

la configuració de separació per síl·labes. 
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Per canviar el nombre mínim de caràcters per a la separació per síl·labes, nombre de caràcters 

abans d'un salt de línia o el nombre de caràcters després d'un salt de línia, seleccioni l'element 

i faci clic en el botó Editar. 

Separació per síl·labes sense consulta específica que no se li demanarà separar manualment 

les paraules que no reconeix el Diccionari de separació de síl·labes. Si aquesta casella no està 

activada, quan una paraula no sigui reconeguda s'obrirà un quadre de diàleg on vostè pot 

escriure guions.  

Separar regions especials especifica que divisió es realitzarà en les notes al peu, encapçalats i 

peus de pàgina. 

 

Es recomana no utilitzar un guió normal, que roman visible a tot moment, fins i tot si la 

paraula ja no està al final d'una línia en agregar o eliminar text o canviar de format. En el seu 

lloc es recomana usar un guió condicional. Per inserir un guió condicional dins d'una paraula, 

faci clic on desitgi el guió i guió de Control de premsa. El guió només apareixerà quan es troba 

en l'extrem de la línia, encara que la separació per síl·labes automàtica està desactivada. 

 

https://wiki.openoffice.org/wiki/File:Writer-options-writing-aids.jpg
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La funció d'assessorament de paraula en Writer intenta endevinar la paraula que està escrivint 

i ofertes per completar la paraula. Si s'habilita la terminació de la paraula, es veurà la paraula 

completa com vostè escriu. Per acceptar el suggeriment, pressioni ↵ Enter. En cas contrari 

seguir escrivint i desapareixerà el suggeriment.  

Terminació de paraula activar o discapacitats, seleccioni Eines → Opcions d'Autocorreció → 

terminació de paraula → activar Assessorament de paraula. 

 

A més, podem personalitzar ajustos de paraula del writer amb les següents opcions: 

• Agregar espai: Afegeix un espai automàticament després d'una paraula acceptada. 

• Mostrar consell: Mostra la paraula suggerida com a consell (en una caixa sobre la 

paraula) en canvi de complementar la paraula mentre escrius. 

• Agrupar paraules: Agrupa les paraules usades en treballar en un document per a 

posterior ús. 

• Acceptar amb: Canvia la tecla amb la qual acceptes el suggeriment. 

• Min. lletres: Canvia la longitud de les paraules més curtes per ser recordades. 

• Max. entrades: Canvia el nombre màxim de paraules recordades. 

• Esborrar entrada: Esborra de la llista de paraules una entrada específica. 
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Numeració de línies afegeix nombres de línia en el marge del document.. 

 

Per activar la numeració de línies, triï Eines → Numeració de línies i seleccioni l'opció Mostrar 

numeració, faci clic a Acceptar.  

En el quadre de diàleg de Numeració de línies vostè pot triar l'estil, format i posició de la 

numeració, així com els intervals d'espaiament i numeració de la numeració. 
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Per seguir la pista dels canvis fets en el document has de: 

• Escriu els canvis en una còpia del document, i usa Writer per comparar els canvis entre 

l'original i la còpia. 

• Activa les marques que mostrin on has afegit i esborrat material o canviat el format. Pots 

revisar i acceptar o rebutjar cadascun dels canvis. 

 

 

1. Selecciona Editar → Canvis → Guardar. Per mostrar o amagar la llista de canvis 

selecciona Editar → Canvis → Mostrar. 

2. Per incloure un comentari amb el canvi, col·loqui el cursor a l'àrea del canvi i triï  Editar 

→ Canvis → Comentar. Quan es passa sobre el canvi, un consell d'ajuda mostrarà el tipus 

de canvi, l'autor, data i hora del canvi. Si vols un comentari per mostrar també en el 

consell, asseguri's que tenir Consells Estesos habilitat (Eines → Opcions → OpenOffice 

→General i selecciona Consells Estesos). 

3. Per parar de guardar canvis, selecciona Editar → Canvis → Guardar per deshabilitar 

el seguiment de canvis. 
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Per acceptar o rebutjar els canvis registrats, pot utilitzar el menú contextual de botó dret del 

ratolí, o el quadre de diàleg acceptar o rebutjar els canvis.  

Els resultats d'acceptar o rebutjar canvis són: 

• Acceptar una inserció elimina el marcat canvi de color del text inserit.  

• Rebutjar una inserció elimina el text dels documents.  

• Acceptar una eliminació esborra el text dels documents.  

• Rebutjar una eliminació esborra l'indicador de canvi i restaura el text del document. 

 

Menú clic dret 

1. Clic dret amb un canvi seleccionat 

2. En el menú, selecciona Acceptar Canvi o Rebutjar Canvi. 

 

Quadre de diàleg per acceptar i rebutjar canvis 

1. Seleccioni Editar → Canvis → Acceptar o Rebutjar. Això obrirà el quadre de diàleg 

d'acceptar  o rebutjar els canvis. 

2. Canvis que encara no s'ha acceptat o rebutjat es mostren. Seleccionar un canvi en el 

quadre de diàleg ho assenyala en el document, perquè pugui veure el que l'editor ha 

canviat. 

3. Escull Acceptar o Rebutjar, per acceptar o rebutjar el canvi seleccionat. Escull Acceptar 

tots o Rebutjar tots per acceptar o rebutjar tots els canvis sense revisar. 

4. Per mostrar només els canvis realitzats per determinades persones, o canvis realitzats sota 

altres restriccions, utilitza la pestanya de Filtre. Especifiqui els criteris i torna a la pestanya 

de Llista per veure els canvis. 
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De vegades diverses revisions ens retornarà a la versió editada d'un document al mateix 

temps. En aquest cas, pot ser que desitgi revisar tots els canvis del document alhora. Per a 

això pot combinar documents en Writer:  

1. Obre una de les còpies modificades 

2. Selecciona Editar → Canvis → Unir Document. Selecciona una altra còpia del 

document per unir-los. 

3. El quadre de diàleg d'Acceptar o Rebutjar Canvis s'obrirà, mostrant els canvis un a un. Si 

vols unir més documents, tanca la finestra i repeteix el pas 2. 

4. Tots els canvis guardats estan ara inclosos en la còpia oberta. Per preservar-ho així, 

guarda est arxivi amb un altre nom. 

 

De vegades els revisors no poden seguir els canvis que fan en un document. En *Writer pots 

trobar els canvis si es comparen els documents. Ha de tenir el document original i el document 

editat. 

https://wiki.openoffice.org/wiki/File:Writer-tracking-changes-review.jpg
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1. Obrir el document editat. Selecciona Editar → Comparar Document. 

2. Selecciona el document original i tria Inserir. 

3. Els canvis es marcaran i es mostraran en el quadre de diàleg d'Acceptar o Rebutjar els 

Canvis. Pots triar acceptar o rebutjar canvis com es descriu en la secció anterior. 

 

Writer ofereix un altre tipus de comentaris, que apareixen al costat de la pàgina del document 

i com a "notes adhesives". Aquests comentaris permeten autors i revisors per intercanviar 

idees, demanar suggeriments o idees durant la revisió.  

Per inserir un comentari, posiciona el cursor en el lloc al que el comentari es refereix i 

selecciona Inserir → Comentari, o pressiona Control + Alt + N. El comentari serà ancorat en 

el punt de referència per una línia puntejada i apareixerà en un quadre a la dreta de la pàgina 

on pot escriure el text del comentari. 

El quadre de comentari mostrarà el nom de l'autor i segell de temps que indica quan es va 

crear el comentari. Si més d'una persona edita el document, a cada autor se li assigna un color 

de fons. 

Faci clic en la icona de fletxa del menú del comentari per mostrar un menú desplegable des 

d'on pot eliminar el comentari actual, tots els comentaris del mateix autor o tots els 

comentaris en el document. Clic dret sobre el comentari dóna més opcions per aplicar canvis 

de format bàsics al comentari. 

Pots navegar d'un comentari a un altre mitjançant el navegador. Amb el navegador obert, 

àmplia la secció de comentaris i selecciona el text del comentari per moure-ho al punt 

d'ancoratge del comentari. També pots editar o eliminar comentaris des del navegador 

hisenda clic en el text del comentari i seleccionant Comentari → Editar o Eliminar. 

 

Selecciona text i veu a Eines → Comptador de Paraules. El quadre de diàleg mostrarà el 

nombre de paraules i caràcters seleccionats, a part del nombre de paraules del document. 
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Per canviar l'ús de les majúscules, selecciona Format → Ús de Majúscules i tria entre les 

següents opcions: 

• Sentence casi: solament la primera paraula en una frase està en majúscula (i noms) 

• lower casi: sense paraules en majúscula (menys noms) 

• UPPER CASI: totes les lletres són majúscula. 

• Capitalize Every Word: cada paraula comença amb majúscula 

• tOGGLE casi: canvia al contrari del que escrius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basat en https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/UserGuide/Writer/Page  
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