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Exercicis Windows
EXERCICI NÚM. 1

1.Crea una nova carpeta en l’escriptori amb el nom, Programes.

He anat a l’escriptori, li he donat al botó dret, he creat una nova carpeta i he posat el nom 
de la carpeta (programes)2.Crea un accés directe en l’escriptori al programa del Bloc de 
Notes, C:\Windows\notepad.exe

Li he donat a Inici, programes ,accessoris ,bloc de notes ,he polsat el botó dret, he creat 
un accés directe i he arrossegat l’accés directe creat fins a l’escriptori

3.Crea un accés directe en l’escriptori al programa de la Calculadora, 
C:\Windows\Calc.exe

Li he donat a Inici, programes , accessoris ,calculadora ,he polsat el botó dret, he creat un 
accés directe i he arrossegat l’accés directe creat fins a l’escriptori 

4.Comprueba que funcionen els dos accessos directes.

He fet doble clic sobre l’accés directe del bloc de notes i doble clic sobre l’accés directe de 
la calculadora i he vist que funcionen correctament

5.Mueve els accessos directes dins de la carpeta Programes. 

He Arrossegat amb el ratolí els dos accessos directes de la calculadora i el bloc de notes 
cap a la carpeta de programes

6.Copia l’accés directe de la calculadora de la Carpeta a l’Escriptori.

He entrat en la carpeta de programes, li he donat al botó dret, copiar, m’he eixit a 
l’escriptori, li he donat al botó dret, apegar .

7.Elimina l’Accés directe del programa Notepad.

He entrat en la carpeta programes, li he donat al botó dret eliminar

8.Recupera de la paperera de reciclatge l’Accés directe del programa Notepad.

He anat a la paperera de reciclatge, li he donat al botó dret, restaurar i ha tornat al seu lloc

9.Abre la Calculadora i el Bloc de Notes.

He obert la carpeta de programes i he obert els dos programes
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10.Organiza les finestres en mosaic Vertical.

He organitzat les finestres en mosaic de forma vertical

11.Pon ell numere 23 en la calculadora.

He lloc el numere 23 en la calculadora

12.Copia ell numere de la calculadora al Bloc de notes 
utilitzant les opcions de Copiar i Apegar.

Li he donat a edició , copiar ,me n’he anat al bloc de 
notes, botó dret apegar

13.Borra ell número del Bloc de notes.

He esborrament el numere del bloc de notes

14.Mueve ell número de la calculadora al Bloc de notes utilitzant les opcions de Tallar i 
Apegar.

He mogut el número de la calculadora al bloc de notes i li he donat a tallar i apegar

15.Minimiza totes les finestres.

Li he donat a la ratlla que apareix dalt a la dreta en cada una de les finestres i ho he 
minimitzat tot

16.Cierra totes les finestres i no guardes els canvis.

He tancat totes les finestres amb la creu que apareix dalt a la dreta de les finestres

17.Abre l’aplicació Paint que es troba en el menú Accessoris.

Li he donat a inici, programes , accessoris i he punxat sobre Paint

18.Abre l’aplicació Wordpad que es troba en el menú Accessoris.

Li he donat a inici , programes , accessoris , wordpad i ho he obert

19.Realiza un dibuix en el programa Paint. 

He realitzat un dibuix en el programa Paint
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20.Marca un tros del dibuix que has fet i copia-ho al programa Wordpad.

He marcat un tros del dibuix i ho he copiat al programa Wordpad

21.Bórralo del programa WordPad.

He esborrament el dibuix del programa WordPad

22.Marca un altre tros del dibuix i mou-ho del programa Paint al programa WordPad 
utilitzant les funcions de Tallar i 
Apegar.

He agafat un altre tros,le he 
donat a tallar i ho he apegat en 
el programa wordpad.

23.Cierra els dos programes i no 
guardes els canvis.

He tancat els programes amb la 
creu que apareix dalt a la dreta 
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Exercici 24: Accés Directe a la calculadora 

Situa’t sobre l’Escriptori de Windows Vista i intenta crear un accés directe a la 
calculadora donant-li de nom La meua Calculadora.

La calculadora s’anomena calc.exe i es troba en c:\windows\system32\.

Pot succeir que la calculadora en el teu ordinador no estiga en el mateix directori, per la 
qual cosa potser hauràs de buscar un poc.

Si per algun motiu no trobes este arxiu pots crear l’accés directe d’un altre que t’agrade, 
perquè l’objectiu d’este exercici no és més que saber crear un accés directe, la qual cosa 
menys importa és de quin programa ho creus.

Exercici 25: Canviar l’hora del Rellotge

1 Canvia l’hora del teu rellotge posant que són les 12:12:12, en cas de coincidir amb 
l’actual inventa’t una altra hora.

2 Canvia el mes a Octubre.

3 Canvia el dia a 14.

4 Canvia l’any al 2005.

5 Selecciona com a Zona horària la d’El Caire.

6 Permet-li que canvie l’hora segons l’horari d’estiu. 

7 Després de fer este exercici, comprova els canvis i torna a posar l’hora i la data real.
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