Tecnologia I, 2n ESO
Processador de text

Fitxa ET-6

Tabulacions
He repetit diverses vegades que no és recomanable (s'ha d'evitar!) posar espais seguits. Com
ho feim doncs per situar text dins la línia? Ja hem vist que podem situar el text amb l'alineació,
però i si el volem en un altre lloc?
La solució són les tabulacions. Una tabulació és una posició fixa en una línia de text.
Veurem que n'hi ha de diversos tipus. Comencem per les més senzilles per veure com funcionen.
Tabulacions predeterminades
Fixa't en la regla del teu editor de text. Apareixen uns símbols
en forma de T invertida. Això són les marques de tabulació. Cada
vegada que es pitja la tecla [Tab] es “bota” a la següent posició de
tabulació.

Per defecte estan situades a 1,25 cm.
Nota. En Drive no apareixen els símbols però hi són i funcionen
igual.
Com hem comentat en fitxes anteriors una utilitat típica és per començar un paràgraf. Si
pitjam [Tab] ens assegura que sempre començarà a 1,25 cm de la vorera.
Si ho fessim amb espais no ens asseguraria que l'espai sigui el mateix sembre, cosa que es
veu exagerada si utilitzam l'alineació justificada. Això és degut a que les lletres no ocupen totes el
mateix espai. Amb això s'aconsegueix que l'escrit sigui més atractiu però no podem situar els
elements amb espais!
Ex. 1. Fes l'experiment següent amb la tipografia que tenguis. Posa grandària 18. Hi ha d'haver el
mateix nombre de lletres a cada línia.
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Ara et propòs un altre experiment.
Ex. 2. Fes un escrit com el que apareix aquí abaix. Aquesta vegada (i serà la darrera!) has de posar
molts espais entre les columnes. Continua amb grandària 18. Fes que hi hagi 5 o 7 noms.

Nom
Tòfol
Pancho
Magdalena
Matías

Primer llinatge
Mas
Colate
Messi
Quer

Segon llinatge
Pelat
Negre
Gual
Oso

Notaràs que la a la darrera columna es fa difícil que quedi ben alineada. O falta un poc
d'espai o li sobra.
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Ex. 3. Copia el que has escrit abans i esborra tots els espais entre les paraules. En el seu lloc posa-hi
tabuladors. Segons lloc hauran de ser de 1 a 4. Compara el resultat en els dos exercicis.

Nom
Tòfol
Pancho
Magdalena
Matías

Primer llinatge
Mas
Colate
Messi
Quer

Segon llinatge
Pelat
Negre
Gual
Oso

Curiositat. Les tabulacions es solen utilitzar per fer “taules”, d'aquí el seu nom.
Tabulacions personalitzades
Com hauràs notat, o no, a l'exercici anterior no és molt “atractiu” posar moltes tabulacions
seguides. L'ideal seria posar una sola tabulació entre cada columna. Això s'aconsegueix amb les
tabulacions personalitzades: podem indicar a quin lloc volem la columna.
Per posar-les es pot fer de dues maneres, fent un clic sobre la regla en el lloc on volem la
tabulació o amb els menús. Ho farem de la primera manera. Si fas clic sobre la regla apareixerà una
marca de tabulació diferent:

En LibreOffice apareix una marca en
forma de L indicant el lloc.
En Drive primer has de triar “Afegeix
tabulació” i llavors apareix una marca en forma
de fletxa.
Per llevar-la només l'heu d'arrossegar fora de la regla. És molt important llevar totes les
marques de tabulació quan no es necessiten.
Ex. 4. Torna a copiar el text anterior, esborra tots els tabuladors i posa'n només 1 entre les
columnes, és igual si ara ho veus desordenat. A continuació selecciona tot el text i posa una
tabulació personalitzada a 4cm i una altra a 10cm.
Curiositat. Selecciona tot el text de l'exercici anterior. Amb el text seleccionat prova de “moure”
les marques de tabulació per la regla. Observa que passa.
Ex. 5. Seguiu les instruccions per simular que posau el nom a la portada d'un treball.
En LibreOffice
En Drive
Fes clic a la part superior esquerra de la
Posa una tabulació personalitzada a 12
regla fins que apareixi un símbol com el de la cm com hem vist i tria l'opció “Afegeix una
figura.
tabulació centrada”.

Fes clic a la regla sobre els 12cm
Pitja la tecla [Tab] i posa “Tecnologia I”. A l'altra línia torna a pitjar [Tab] i escriu “Curs
2019/20”. A la següent línia torna a pitjar [Tab] i posa el teu nom. Canvia de línia i lleva la marca
de tabulació
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