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MICROSOFT WORD
1. QUE ÉS MICROSOFT WORD?
Microsoft Word es un processador de text (aplicació informàtica que permet escriure textos de
tot tipus, des de cartes fins a llibres, així com la modificació del text, afegir imatges, i demés
objectes, etc.) molt popular creat per Microsoft, integrat en el paquet d’ofimàtica Microsoft
Office.

Executar Word
Per executar Word, farem clic al menú Inicio de la barra de tasques de Windows, anirem a
Programas o Todos los programas si treballem amb Windows XP, per finalment escollir Microsoft
Word.
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2. PARTS DE LA FINESTRA DE WORD

Les Regles: S’utilitza per controlar els marges, sagnats, tabuladors, amplada de columnes de
les taules, etc.
L’àrea del document: Es on es troba el text que editem.
Les barres de desplaçament: Ens permeten desplaçar-nos de forma còmoda i ràpidament pel
document.
La Línia d’estat: Ens proporciona informació sobre el document, l’estat de les tecles especials
(bloqueig de majúscules, inserir, etc), de l’ortografia i la gramàtica del document, la pàgina on
ens trobem, el número de pàgines, etc.
Els botons de canvi de vista: Ens permetran veure el document de diferents formes.
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3. ESCRIURE UN TEXT
Quan executem el Word, ja apareix a la pantalla un àrea en blanc per començar a treballar. A
mida que anirem escrivint els caràcters aniran apareixen d’esquerra a dreta a partir del punt
d’inserció del text (Línia vertical intermitent). Quan el text arriba al marge esquerra de la
pàgina, la pròpia aplicació s’encarregarà de passar-lo a la línia de sota, no necessitarem polsar
la tecla Intro. Només la farem servir quan ens disposem a crear un nou paràgraf o a escriure
més avall a la pàgina, però mai per saltar de línia en el mateix paràgraf.
Al omplir una pàgina tampoc haurem de fer res per escriure a la pàgina següent, doncs el propi
Word s’encarregarà de crear una pàgina nova per continuar escrivint.
Per Inserir un text entre dos caràcters, haurem de situar el punt d’inserció al mig d’aquests dos
i simplement començar a escriure.
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4. GESTIÓ DE DOCUMENTS
Guardar el nostre document
Per guardar un document escollirem l’opció Guardar del menú Archivo o el botó guardar de la
barra d’eines estàndard

, d’aquesta manera i sempre i quan el document no s’hagués guardat

mai, apareixerà el següent quadre de diàleg:

Posarem el nom que li volem donar al nostre arxiu en l’apartat Nombre del archivo:, i
escollirem on volem guardar-ho a l’apartat Guardar en:, a continuació farem clic en el botó
Guardar.
IMPORTANT: Per posar el nom a un arxiu no podrem utilitzar els següents caràcters: < > / \ |
"*?
Aquests passos només s’hauran de fer la primera vegada que es guarda un document, a partir
d’aquí cada vegada que fem guardar, guardarem el document sense que pregunti res.
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En cas que el nostre document el volguéssim guardar amb un altre nom o bé a una altre
ubicació escolliríem l’opció guardar como, també del menú Archivo, d’aquesta forma
aconseguirem que sempre aparegui el quadre de diàleg que es troba sobre aquestes línies.

Tancar el document
Quan haguem acabat de treballar podrem tancar el document, per fer-ho podríem anar al menú
archivo y escollir l’opció Cerrar o bé tancar-ho des de la barra amb el botó

. Si s’havia

modificat el document, word ens demanarà si volem o no guardar-ho amb el següent quadre de
missatge.

Sí contestem que sí, guardarà el document (recordar que si no té nom, ens apareixerà el
quadre de guardar como. Si contestem que no, tancarà el document i perdrem els canvis
realitzats i si pel contrari premem cancelar, anul·larem l’ordre de tancar el document.

Obrir un document
Per obrir un document que tinguem guardat, realitzarem els següents passos:
1.

Seleccionarem el botó de l’office i farem Abrir o bé el botó abrir de la barra d’inici
ràpida

2.

Sortirà el quadre de diàleg obrir, que té la mateixa forma que el de guardar como, vist
amb anterioritat.

3.

En aquest quadre podrem escollir la carpeta on està guardat el nostre arxiu i a
continuació fer doble clic sobre l’arxiu que volem obrir o bé fer clic sobre ell i desprès
prémer el botó Abrir.
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Creació d’un document nou
Un document nou, es un document en blanc, llest per començar a treballar. Podrem crear un
document en blanc utilitzant l’opció Nuevo del botó Office o bé el botó

de la barra d’inici

ràpid.

Moure’s pel document
Podrem desplaçar-nos pel nostre document de diferents formes:


Amb el ratolí: Utilitzant les barres de desplaçament de la finestra



Amb el teclat: Utilitzant totes les tecles o combinació de tecles de desplaçament:

Un caràcter a la dreta

RePàg – Pantalla amunt

Un caràcter a l’esquerra

AvPàg – Pantalla avall

Una línia cap a dalt

Ctrl+ Una paraula cap a la dreta

Una línia cap a baix

Ctrl+Una paraula cap a l’esquerra

Inicio – Al principi de la línia on es trobem

Ctrl+Un paràgraf cap a dalt

Fin – Final de la línia on estem ubicats

Ctrl+Un paràgraf cap a baix

Ctrl+Inicio – Al principi del document

Ctrl+Fin – Al final del document

Seleccionar un text
Moltes de les operacions que realitzarem amb Word, necessitaran que estigui seleccionat un
fragment del document. Per exemple per esborrar una part del document, per canviar el format,
per realitzar operacions de còpia, etc.
Al igual que per desplaçar-nos pel document, podrem seleccionar un text amb el teclat i amb el
ratolí.
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Amb el ratolí:



Un clic a la part del marge esquerra quan el cursor del ratolí canviï de forma
,
seleccionarem una sola línia del text. Si fem clic i arrosseguem seleccionarem tantes
línies com agafem.



Doble clic a la part del marge esquerre quan el cursor prengui forma de fletxa també,
seleccionarem tot un paràgraf.



Triple clic en el mateix lloc, seleccionarem tot el document.



També amb el ratolí a sobre d’una paraula i fent doble clic, seleccionarem només la
paraula sobre la que fem aquest doble clic.



Si cliquem i arrosseguem quan el cursor del ratolí tingui aquesta forma seleccionarem tot
el text pel que passem



.

Amb el teclat:


Mays + Un caràcter a la dreta



Mays + Un caràcter a l’esquerra



Mays + Una línia cap a dalt



Mays + Una línia cap a baix



Ctrl + Mays +  Una paraula cap a l’esquerra



Ctrl + Mays +  Una paraula cap a la dreta



Ctrl + Mays +  Selecciona des d’on ens trobem fins al principi de paràgraf



Ctrl + Mays +  Selecciona des d’on ens trobem fins al final de paràgraf



Mays + Inicio – Des d’on ens trobem fins al principi de la línia



Mays + Fin – Des d’on ens trobem fins al final de la línia



Ctrl + Mays +Inicio – Des d’on ens trobem fins al principi del document



Ctrl+ Mays + Fin – Des d’on ens trobem fins al final del document



Ctrl + E – Tot el document sense

Desfer i Refer
En Word i els demés programes d’office ens permeten desfer les últimes operacions realitzades
de forma automàtica. Per fer això podrem utilitzar l’opció desfer que es troba a la barra d’eines
estàndard amb aquesta forma

Si una vegada hem desfet, volem tornar a deixar-ho com

estava, podrem tornar a refer, utilitzant l’eina de la mateixa barra
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Formes de veure un document
Borrador

 Presenta en pantalla el text, el format dels paràgrafs, línies, seccions, salts de

pàgina i l’alineació dels paràgrafs i tabulacions.
Disseny web

 S’Utilitza per la creació de documents per pantalla per la seva utilització en

Internet o Intranet.
Disseny d’impressió

 Es veurà en pantalla el document tal com desprès sortirà imprès (serà

la forma més habitual de treballar).
Esquema

 Permet veure el document amb els seus diferents nivells, sempre que s’hagin

aplicat estils de Título 1, Título 2, etc., a cadascun dels titulars dels apartats del text.
Aquestes vistes es poden activar amb els símbols que s’indiquen al costat dels seus noms,
situats a la part inferior esquerra de la pantalla o bé també des del menú Ver.
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5. TREBALLAR AMB BLOCS DE TEXT
Un bloc es una selecció de text, ja sigui una lletra, espai, paraula o qualsevol altre selecció. Una
bloc de text, el podrem eliminar, copiar, tallar o enganxar.
Eliminar un bloc
Per esborrar un bloc de text, primer l’haurem de seleccionar i desprès polsar la tecla supr.
Copiar un bloc
Copiar un bloc de text ens permetrà duplicar aquest text. Primer el seleccionarem i desprès
farem clic en el botó copiar de la pestanya Inicio de la cinta d’opcions:

També ho podrem fer amb la combinació de tecles Ctrl + c.
Amb aquesta operació aconseguirem que el text es guardi al portapapers de office per
posteriorment enganxar-ho (pegar) en un altre lloc del document o a un altre document.
Tallar un bloc
Aquesta opció ens permetrà moure de lloc el text seleccionat. Al igual que hem comentat amb
l’opció copiar, primer haurem de seleccionar el text i una vegada fet, farem clic en el botó
cortar de la pestanya Inicio de la cinta d’opcions

També podrem fer aquesta operació amb la combinació de tecles Ctrl + x. Amb aquesta
operació farem que el text es guardi al portapapers de windows (desapareix del document) per
posteriorment enganxar-ho a un altre lloc.
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Enganxar un text
Una vegada hem realitzat els passos de cortar o copiar, procedirem a enganxar el nostre text,
al lloc on vulguem. Per fer això primer ens col·locarem en el punt del document on necessitem
col·locar el text i a continuació farem clic en el botó pegar de la pestanya Inicio de la cinta
d’opcions

També podrem fer-ho amb la combinació de tecles Ctrl + v.
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6. FORMAT DE FONT
Podríem donar format a un text de dos formes diferents, abans o després d’escriure’l. Si ho fem
abans tot el text que escrivim des d’aquell moment sortirà amb el format que nosaltres li posem
fins que no el tornem a canviar.
El format de font, es el que permet canviar el tipus de lletra, estil, subratllat, color, així com
altres aspectes del text.
Aquest format el podrem aplicar (en les seves opcions més utilitzades) des de la barra d’eines
de format:

Aquesta barra, a més de utilitzar-se per poder canviar els aspectes de la lletra, també ens
servirà per saber en tot moment quin tipus de lletra i tamany estem utilitzant així com si la
lletra està en negreta, cursiva o subratllada, en la part del document on ens trobem col·locats.
Si necessitem d’altres opcions que no hi siguin a la barra, haurem d’anar a l’opció Fuente de la
pestanya inicio de la cinta d’opcions

el que farà que es mostri el quadre de diàleg següent:
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Des d’aquest quadre podrem, al igual que des de la barra, canviar el tipus de lletra, el tamany,
el color, l’estil de la font, així com posar un subratllat, però a més podrem canviar l’estil de
subratllat, el seu color, i col·locar diferents efectes de text.
Exemples de tipus de font:

Arial 14 punts Arial

18 punts

Batang 14 punts Monotype corsiva 14 punts

Monotype corsiva 20 pts Georgia 20 pts
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ALGERIAN 26 PUNTS Impact 20 punts
Exemples d’alguns estils de subratllat:
Text subratllat senzill

Text subratllat només paraules

Text subratllat doble

Text subratllat puntejat

Text subratllat gruix

Text subratllat ratlla

Text subratllat punt i ratlla

Text subratllat amb ona

Text subratllat doble ona

Exemples dels diferents efectes de text:

Tachado
Doble tachado

Sombra

VERSALES

MAYÚSCULAS

SuperíndiceSuperíndice
SubíndiceSubíndice

En el quadre de fuente en la seva pestanya Avanzado, trobarem les següents opcions:
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Podrem reduir l’escala del text seleccionat, des de l’opció que porta el seu nom, utilitzant tants per
cents.
L’opció Espacio ens servirà per augmentar o reduir l’espai entre lletres. Ho farem desplegant la
fletxa que es troba al costat de espacio i escollint l’opció expandido o comprimido, i a més
podrem canviar la quantitat de punts que volem posar entre lletra i lletra.
Exemples: e s p a c i o

e x p a n d i d o

a

4

p u n t s / espaciocomprimidoa1,5punts

També podrem escollir la posició del text des de l’opció Posición, aquesta podrà ser elevado o
disminuido, al igual que en espacio desplegarem la fletxa i escollirem el que necessitem i li
col·locarem quan volem elevar o disminuir el text.
Exemple de text elevado en 3 punts i text disminuido en 3 punts
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7. FORMAT DE PARÀGRAF
Un paràgraf està format per un o més caràcters. Al final sempre porta un intro (enter). El
document sempre està format per un o més paràgrafs. Al igual que en el cas del format de font
podríem donar format de paràgraf de dos formes diferents, abans o després d’escriure’l. Si ho
fem abans tot el text que escrivim des d’aquell moment sortirà amb el format de paràgraf que
nosaltres li posem fins que no el tornem a canviar.
El format de paràgraf ens permet canviar les alineacions, els sagnats del document, l’interlineat,
l’espai entre paràgrafs, etc.
Aquest format el podrem aplicar (en les seves opcions més utilitzades) des de la barra d’eines
de format:

Alineacions:
Esquerra  Col·loca tots el caràcters del començament de línia enganxats al marge esquerra,
metre que els caràcters de final de línia no queden enganxats al marge dret.
Centrada  Col·loca tots els caràcters de la línia centrats entre el marge esquerra i el dret.
Els sagnats d’un paràgraf son aquell espai que podem deixar des del marge esquerra o dret d’un
document i el text que nosaltres tenim al mateix.
Dreta  Col·loca tots el caràcters del final de línia enganxats al marge dret, metre que els
caràcters de principi de línia no queden enganxats al marge esquerra.
Justificada  Col·loca tots els caràcters del principi i del final de línia enganxats al marge
esquerra i dret respectivament.
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Existeixen 4 tipus de sagnats que podem fer en un paràgraf (Aquestes opcions les podem trobar
dins el quadre de diàleg de format de paràgraf, que s’explica a continuació.
Esquerra  Espai entre el marge esquerra i el text.
Dreta  Espai entre el marge dret i el text.
Primera línia  Espai que podem deixar entre el marge esquerra i el text però només a la
primera línia del paràgraf.
Francesa  Seria el contrari que l’anterior. Manté la primera línia enganxada al marge
esquerra i la resta de línies del document es desplaçaria.
Si necessitem d’altres opcions que no hi siguin a la barra, haurem d’anar a l’opció párrafo de la
cinta Inicio

el que farà que es mostri el quadre de diàleg següent:
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En l’apartat Alineación, i a través de la fletxa que té al costat, podrem escollir entre els 4 tipus
d’alineació de que disposem: Esquerra, centrada, dreta i justificada.
A l’apartat Sangría podrem col·locar la sagnia esquerra, dreta i les especials de primera línia
i francesa.
Els sagnats també els podrem col·locar utilitzant les marques de sagnies de la regla de Word,
sent aquests símbols, els següents:
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Espaciado Anterior  permet fer un espai més gran abans del paràgraf que tenim seleccionat.
Espaciado Posterior  Serà el mateix que l’anterior però desprès del paràgraf. Aquests dos
eviten tenir que fer varis intros per diferenciar els diferents apartats del document.
Interlineado  Seria l’espai entre les línies d’un paràgraf.
En el quadre de diàleg de format de paràgraf, existeix també la pestanya Líneas y saltos de
página, que serà el que es mostra a continuació:

Control de líneas viudas y huérfanas  Evita que word deixi una línia sola d’un paràgraf al
principi o al final de la full, mantenint al menys dos línies del mateix paràgraf juntes.
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Conservar líneas juntas  Word conservaria sempre que pogués tot el paràgraf junt a la
mateixa pàgina.
Conservar con el siguiente  Conserva sempre el paràgraf al que li hem activat l’opció amb
el paràgraf que té immediatament a continuació (serviria per conservar el títol amb el seu
paràgraf).
Salto de página anterior  Provoca un salt de pàgina davant del paràgraf o activem l’opció.
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8. TABULADORS
Son posicions en cm. que s’utilitzen per col·locar i alinear text en un lloc determinat de la
pàgina.
Com per exemple la següent llista:
Vendes del Trimestre
Pep
Joan
Anna
Antoni

Gener
15
12
18
7

Febrer
16
8
32
85

Març
21
22
44
15

Per realitzar això s’utilitzen marques de tabulació o tabuladors. Existeixen 5 tipus de tabuladors:
Esquerra, Centrat, Dret, Decimal i Barra
Per fer-ho haurem d’anar a l’opció Párrafo de la cinta Inicio

i Escollir l’opció Tabulaciones, sortirà el següent quadre de diàleg:
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Des d’aquest podrem indicar el número de la posició del tabulador i el tipus que necessitem.
Exemple de tabuladors:
Tabulador esquerra Tabulador Centrat Tabulador dret Tabulador decimal
1234567890
123456789
12345678
1234567
123456
12345
1234
123

1234567890
123456789

1234567890
123456789

12345678

12345678

1234567

1234567

123456

123456

12345

12345

1234
123

1234
123

45,54
331,234
441,23
23,2
112212,343
125,45
454,84
48548,545

El tabulador de barra serà per fer separacions entre el diferents tabuladors, aquest es pot
apreciar a la llista anterior entre el tabulador centrat i el dret.
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9. CONFIGURACIÓ DE PÀGINA
El document complert també té el seu format. L’opció la tenim a la pestanya Diseño de página de
la cinta d’opcions

També podrem anar amb l’opció Configurar página. Des d’aquest quadre, podrem canviar el
marges, l’orientació de la pàgina i d’altres opcions que es refereixen a tot el document.
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Capçaleres i peus de pàgina
Es una eina que proporciona Word que permet que tot el que posem a la capçalera o peu de
pàgina sortirà a totes les pàgines del document.
Les opcions de capçaleres i peus, les trobarem a la pestanya Insertar de la cinta d’opcions

Una vegada estem dintre de l’encapçalament o el peu apareix una nova pestanya que es diu
diseño on trobarem totes les opcions que tenen a veure amb aquesta zona:

Els botons d’aquesta barra:
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10. COLUMNES PERIODÍSTIQUES
Aquest tipus de columnes serien les que normalment podríem trobar a un periòdic, per poder fer
que un text aparegui de la forma següent:
Per

definir

columnes

s’utilitza

l’opció

apareixerà un quadre de aiàleg que ens

Columnas que trobarem a la pestanya

permetrà

agafar

les

columnes

Diseño de página de la Cinta d’opcions.

necessitem, si volem una línia cadascuna

Si tenim el text escrit primer haurem de

de les columnes per separat o entre

seleccionar-lo.

columnes o bé indicar-li l’amplada de
l’espai que existiria entre elles.

Si

agafem

l’opció

Más

Opció Columnas de la Cinta d’opcions
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columnas,

que

Quadre de diàleg de la configuració de columnes

NOTA: Si a les columnes que indiquem necessitem col·loca’ls-hi diferents amplades haurem de
desactivar l’opció Columnas de igual ancho de la part inferior del quadre.
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11. LES IMATGES
Les imatges, es guarden en l’ordinador en arxius, aquestes han pogut ser fetes per una càmera
digital, estretes d’Internet, escanejades, o simplement creades amb algun tipus d’aplicació per
crear imatges.
Per col·locar-la en el nostre document haurem de situar-nos en el punt on volem inserir l’imatge
i després haurem d’anar a l’opció Insertar, de la cinta d’opcions i escollir l’opció Imagen. Quan
agafem aquesta opció ens permetrà escollir amb un quadre de diàleg (semblant al d’obrir o
guardar) la imatge que necessitem.
Una imatge la podrem canviar de mida, utilitzant els seus nodes (quadradets al voltant de la
imatge) o bé canviar-la de posició, agafant-la del mig de la imatge i arrossegant a la nova
posició.
Quan tenim una imatge seleccionada, apareix a la cinta dues pestanyes que ens informes de
totes aquelles opcions que podríem fer amb les imatges

Algunes de les opcions més utilitzades de la pestanya Formato:

 Amb el botó Volver a colorear podrem canviar la gamma de colors de la
mateixa.

 Podrem canviar la brillantor i els contrasts de la imatge seleccionada.

 Ens permet retallar la imatge.

 Amb ella podrem girar la imatge 90º cap a l’esquerra.
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 Canviarà el tipus de línia exterior de la imatge.

 Comprimeix les imatges seleccionades o totes les del document.

 Ajusta el text a la imatge, Tipus:


En linea con el texto: Tractarà la imatge com si fos un text.



Cuadrado: Farà que el text rodegi la imatge.



Estrecho: El nostre text també rodejarà la imatge, però a diferència de l’anterior si
existeixen zones transparents dins de l’imatge, el text entrar



Detrás del texto: Col·locarà la imatge al darrera del nostre text. Delante del texto:
Davant del nostre text.
 Restaura la imatge a la seva mida i colors originari.

Uns altres tipus d’imatge que podrem inserir seran les imatges predissenyades que incorpora el
propi Word, això ho podrem fer des de l’opció Insertar – Imagen – Imágenes
prediseñadas.
Des del quadre o panell que sortirà podrem escollir la imatge que necessitem.
Exemples de l’ajustament del text en una imatge:
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Cuadrado

Estrecho

Aquesta imatge té l’ajust del text en

Aquesta imatge té l’ajust del text en

cuadrado. Aquesta imatge té l’ajust del

estrecho. Aquesta imatge té l’ajust del

text

text

en

cuadrado.

en

estrecho.

Aquesta

imatge

té

Aquesta

imatge

té

l’ajust del

text

en

l’ajust del

text

en

cuadrado.

estrecho.

Aquesta

Aquesta

imatge

té

imatge

l’ajust del

text

en

en estrecho. Aquesta imatge té l’ajust del

cuadrado. Aquesta imatge té l’ajust del

text en estrecho. Aquesta imatge té l’ajust

text en cuadrado. Aquesta imatge té

imatge té l’ajust del text en estrecho.

té

l’ajust del text

l’ajust del text en cuadrado.

Delante del texto

Detrás del texto

Aquesta imatge està amb l’ajust Delante

Aquesta imatge està amb l’ajust Detrás

del texto. Aquesta imatge està amb l’ajust

del texto. Aquesta imatge està amb l’ajust

Delante del texto. Aquesta imatge està

Detrás del texto. Aquesta imatge està

amb l’ajust Delante del texto. Aquesta

amb l’ajust Detrás del texto. Aquesta

imatge està amb l’ajust Delante del texto.

imatge està amb l’ajust Detrás del texto.

Aquesta imatge està amb l’ajust Delante

Aquesta imatge està amb l’ajust Detrás

del texto. Aquesta imatge està amb l’ajust

del texto. Aquesta imatge està amb l’ajust

Delante del texto. Aquesta imatge està

Detrás del texto. Aquesta imatge està

amb l’ajust Delante del texto. Aquesta

amb l’ajust Detrás del texto. Aquesta

imatge està amb l’ajust Delante del texto.

imatge està amb l’ajust Detrás del texto.
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12. LES TAULES
Les taules s’utilitzen per organitzar la informació en files i columnes. A l’intersecció d’una fila i
una columna s’anomena cel·la o casella. Cada cel·la pot contenir un format diferent a les altres.
Cada cel·la es un element independent, encara que estigui unida a d’altres cel·les de la taula.
Per col·locar una taula en el nostre document primer ens situarem allà on volem posar-la i a
continuació anirem

a l’opció Tabla de la pestanya Insertar de la cinta d’opcion, si agafem

Insertar Tabla, en el quadre que apareixerà escollirem el número de files i columnes que
necessitem i podrem escollir també el tipus d’ajustament de les columnes, amb tres opcions:
- Ancho de columna fijo  Ens permetrà col·locar una amplada en Cm. per cadascuna de les
columnes. Si ho deixem a Automático, la taula s’ajustarà als marges del document, fent totes
les columnes de la mateixa amplada.
- Autoajustar al contenido  Farà que a mida que anem escrivint en la cel·la, la columna
s’ajusti a la mida del text.
- Autoajustar a la ventana  Utilitzarem aquesta opció quan vulguem que la taula s’ajusti a
la finestra del document (normalment ho apreciarem en la vista disseny web).
El quadre des d’on podrem posar totes aquestes opcions serà com el següent:

El quadre tal com està a la imatge donarà com a resultat quan fem Aceptar la següent taula:

Per afegir files podrem fer-ho de formes diferents:
- Primer ens col·locarem a la zona de la taula on volem inserir la fil·la i desprès anirem a
la pestanya presentación i agafarem una de les opcions que ens interessi, depenent si
volem situar la fila o la columna a un costat o a l’altra

- En el cas d’estar a l’última cel·la de la taula, podrem prémer la tecla tabulador i es
crearà una fila al final de la taula, d’aquesta manera podrem anar inserint files a mida
que anem introduint les dades.
Per eliminar files o columnes, primer ens situarem a una cel·la de la fila o columna que volem
esborrar i a continuació escollirem l’opció que necessitem de la nova pestanya Presentación
que ens ha aparegut al situar-nos a dins de la taula

Des del que podrem escollir el tipus de format que volem aplicar a la nostra taula a través de la
pestanya Diseño de la cinta d’opcions, al igual que l’altre, aquesta pestanya nomès apareix en
el cas d’estar dins d’una taula.
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Canviar l’amplada de les columnes i l’alçada de les files.

Aquestes opcions les portarem a terme col·locant-nos al damunt de les línies horitzontals o
verticals de les taules i quan surti la fletxa de doble punta, farem clic i arrossegarem, donant-li una
nova amplada o alçada. El cursor del ratolí es convertirà en els següents símbols:

Canviar l’amplada de les columnes:

Canviar l’alçada de les files:
Totes les propietats de la taula, amb el botó dret a sobre de la taula amb l’opció propiedades
de tabla.
El quadre tindrà quatre pestanyes, una per cadascun dels elements de la taula,
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Tabla  Permetrà modificar els valors referents a tota la taula, com la seva ubicació al full, com
haurà esta ajustat el text respecte a la taula, la seva amplada, etc.
Fila  Permetrà modificar opcions de l’alçada de la fila.
Columna  Podrem modificar l’amplada de la columna.
Celda  Modificarem des d’aquesta opció, valors referents només a les cel·les que tinguem
seleccionades a la nostra taula.
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