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Crear o primeiro documento (I)  

Capítulo 1 .  

Este tema está pensado para as persoas que non coñecen nada de Word, se xa usaches Word 
podes pasar ao Capítulo 2. Aquí aprenderemos a crear e gardar o noso primeiro documento, daraste conta do 
fácil que é Word  2003  e espero que te animes a seguir o resto do curso.  

Arrincar Word 2003 
O primeiro que hai que facer para traballar con Word 2003 é, obviamente, arrincar o programa. 

Podemos facelo de varias formas, como verás no Capítulo 2, agora só imos ver unha delas: Desde o menú 
Inicio.  

Ao menú Inicio accédese desde o botón situado, normalmente, na esquina inferior esquerda da 
pantalla e desde aí pódense arrincar practicamente todos os programas que están instalados no 
computador.  

Ao colocar o cursor e facer clic sobre o botón 

 desprégase un menú parecido ao que 
ves á dereita, ao colocar o cursor sobre o elemento 
Todos os programas; despregarase unha lista cos 
programas que hai instalados no teu computador. 

 
Nesta imaxe tes un exemplo dunha lista con 

programas, busca o elemento Microsoft Office 
Word 2003 e fai clic sobre el para que se arrinque. 

 
Convén que vaias practicando o que che imos 

explicando canto antes. Unha boa forma de facelo é 
ter dúas sesións, unha con este curso e outra con 
Word 2003. Así cando o creas oportuno podes pasar 
á sesión de Word 2003 para practicar o que acabas 
de ler. 
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O primeiro texto 
Ao arrincar Word aparece unha pantalla inicial como esta.  
 

 
 
 No Capítulo 2 veremos todos os seus compoñentes; agora ímonos a fixar só nalgunhas cousas. 
 
Na parte superior esta, en cor azul, a barra do título, na que aparece o nome do documento sobre o 

que estamos traballando. Cando arrincamos Word sen abrir ningún documento, por defecto ábrenos un 
documento en branco e asígnalle o nome inicial Documento1. Cando gardemos o documento 
cambiarémoslle o nome.  

 
Se aparece o debuxo dun clip con ollos (este é o axudante do Office) que che ofrece axuda, fai clic 

onde di "Pechar", para que desapareza, xa que, de momento, non o imos a necesitar. 
 

Agora imos explicar como escribir o teu 
primeiro documento, e aprenderás como corrixir 
os pequenos erros e como desprazarche polo 
documento. 

En exercicios tes  "Crear un documento" 
onde está todo explicado paso a paso. 

Ao escribir un texto hai que teclealo sen 
pulsar a tecla INTRO; cando chegues ao final da liña, observarás como salta automaticamente de liña. 

(A tecla INTRO tamén se chama ENTER ou retorno de carro; no teclado da imaxe  ) 
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Observarás que hai unha pequena barra vertical parpadeante  que vai avanzando segundo vas 
escribindo, chámase punto de inserción, e sérvenos para saber onde se vai a escribir a seguinte letra que 
tecleemos. Non confundas o punto de inserción co punteiro do rato que ten esta forma  cando está 
dentro da área de texto e estoutra cando está encima dos menús, e ata pode tomar outras formas que 
iremos vendo máis adiante. 

Tamén podes ver unha raia horizontal como esta que  indica onde acaba o documento. 

Cando moves o rato, o que estás movendo é o punteiro; cando pulsas as teclas de dirección, moves o 
punto de inserción. Cando cometas un erro, e dáste conta inmediatamente, pulsa a tecla Retroceso que 
retrocede unha posición borrando a última letra tecleada. (A tecla Retroceso aparece como "bksp" na 
imaxe, aínda que adoita ser unha frecha grande cara á esquerda). 

 
Cando te dás conta do erro logo de escribir unas cantas letras máis, debes pulsar a tecla coa frecha 

pequena cara á esquerda, que non borra as letras, só move o cursor ata chegar á seguinte letra onde se 
atopa o erro; entón pulsa Retroceso para borrar o erro.  

 
Para rematar, se che dás conta do erro cando tes o punto de inserción lonxe de onde está o erro, 

move o rato ata colocar o punteiro detrás do erro e pulsa o botón esquerdo do rato; verás como o punto 
de inserción desprázase xusto a esa posición e entón xa podes pulsar Retroceso.  
A tecla suprimir (Do ou Supr) tamén borra unha letra, pero a que queda á dereita do punto de inserción.  
 

Gardar un documento 
O que se escribe vaise almacenado na memoria do teu computador; se apagases o computador, 

perderíase e non o poderías recuperar. Co comando Gardar quedará gravado no disco duro do 
computador (ou nun disquete, ou nun pendrive de forma permanente. 

 
Pulsa na icona Gardar  e aparecerá unha fiestra como esta.  
 

 
 
Para gardar un documento debes indicar o nome co que o queres gardar, o tipo de documento que 

estás gardando e o cartafol que conterá o teu documento. O nome indicámolo no campo Nome de arquivo, 
onde agora pon "manual práctico de Microsoft Word 2003", teclea "Exercicio1", que é o nome que lle 
imos a dar ao noso primeiro documento. 
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O tipo do documento dicímosllo no campo Gardar como tipo; para os documentos Word será 
Documento de Word, que xa vén escrito. 

 
Os documentos dentro do disco duro están organizados en cartafoles. O cartafol indícase no campo 

Gardar en ;o cartafol na que se gardan os documentos de Word, por defecto, é Os meus documentos, 
que será a que debe aparecer na fiestra do teu computador. Se non fose así, feixe clic na icona "Os meus 
documentos" que hai na parte esquerda da fiestra. 

 
Feixe clic no botón Gardar  e observa como cambia a barra de título; agora poderá Primeiro, en lugar 

de Documento1 . O noso documento xa está gardado co nome Primeiro no cartafol Os meus documentos. 
 
No Capítulo 3 veremos con máis profundidade todo o que referente a gardar documentos. 

 

Pechar documento 
Logo de gardar un documento, este continúa na nosa pantalla e podemos seguir traballando con el. 
 
Unha vez que acabamos de traballar cun documento debemos pechalo; ao pechalo non o borramos do 

disco, simplemente deixamos de utilizalo e liberamos a memoria que estaba utilizando. 
 
Para pechar un documento facer clic no menú Arquivo,  e logo facer clic en Pechar . (Se fixemos 

algunha modificación no documento desde a última vez que o gardamos, preguntaranos se queremos 
gardar os cambios; contestar que Si). Ao pechar o documento veremos como este desaparece da pantalla. 

 
Ao pechar Word tamén se pechan os documentos que teñamos abertos. 
 

Abrir un documento 
Para utilizar un documento que temos gardado, primeiro, habemos de abrilo. Para iso facer clic na 

icona Abrir, aparecerá unha fiestra similar á que vemos aquí.  
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Para abrir un documento dos que se mostran na fiestra basta seleccionalo facendo clic sobre o 

(veremos como o seu nome cambia de cor) e logo pulsar no botón Abrir. Outra forma máis rápida de abrir 
o documento é facendo dobre clic sobre el. Inmediatamente o documento aparecerá na nosa pantalla.  

 
Nesta fiestra ven todos os documentos que están dentro do cartafol que aparece no campo Buscar 

en: Dentro dun cartafol hai documentos pero tamén pode haber outros cartafoles, os cartafoles 

recoñécense porque teñen diante unha icona amarela.   
 

Pechar Word 2003 

Unha vez acabamos de traballar con Word debemos pechalo facendo clic na icona pechar da 
esquina superior dereita da pantalla ou no menú Arquivo elixir Saír. 
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 Elementos de Word 2003 (I) 

Capítulo 2.  

Imos ver varias formas de iniciar Word 2003 e cales son os elementos básicos de Word 2003, a 
pantalla, as barras, etc. Aprenderemos como se chaman, onde están e para que serven. Tamén veremos 
como obter axuda. Cando coñezamos todo isto estaremos en disposición de empezar a crear 
documentos no seguinte tema.  

Distintas formas de arrincar Word 2003: 

Hai varias formas de arrancar Word. 

 Desde o botón Inicio , situado, normalmente, na esquina inferior esquerda da pantalla.  

 Desde a icona de Word que pode estar situado no escritorio, na barra de tarefas, na barra 
de Office ou no menú Inicio. 

 Arranque automático ao iniciar Windows. 
 Desde un documento Word situado no escritorio ou na lista do Explorador de Windows. 

 Para pechar Word facer clic no botón pechar  ou mediante a combinación de teclas ALT+F4. 

Elementos da pantalla inicial 

Ao arrincar Word aparece unha pantalla como esta, para que coñezas os nomes dos diferentes 
elementos sinalámolos cunha frecha vermella. 
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Así poderás saber, no resto do curso, a que nos referimos cando falemos da "Barra de estado" ou 
da "Barra estándar".  

A pantalla que se mostra a continuación (e en xeral todas as deste manual) pode non coincidir 
exactamente coa que ves no teu computador, xa que cada usuario pode decidir que elementos quere que 
se vexan en cada momento, como veremos máis adiante. 

A barra de menús. Desde os menús desta barra pódense executar todos os comandos de Word 2003. 
En Word 2003 a barra de menús ten un comportamento "intelixente", que consiste, basicamente, en 
mostrar só os comandos máis importantes e os que o usuario vai utilizando.  

 

A barra de ferramentas estándar contén iconas para executar de 
forma inmediata algúns dos comandos máis habituais, como Gardar, 
Copiar, Pegar, etc.  

En realidade, a barra que ves  aquí está formada por dúas 
barras, a barra estándar  e a barra de formato.   

 

 

A barra de formato contén as operacións máis comúns sobre 
formatos, como pór en negriña , cursiva, elixir tipo de fonte, etc.  

En Word 2003    estas dúas barras só ocupan unha liña, non como 
na nteriores versións de Word onde ocupaban dúas liñas. No 
entanto, isto e moitas outras cousas máis se poden cambiar para 
deixalas como máis nos gusten.  

Personalizar.  Podemos decidir que iconas deben aparecer e cales 
non en cada barra, é o que se adoita chamar "personalizar".  

Panel de tarefas.  Este elemento non existía na versión anterior de 
Word.   

O panel de tarefas é sensible ao contexto, isto quere dicir 
que mostrará información diferente segundo o que esteamos 
facendo no momento de abrilo. 

Por exemplo, na imaxe da parte superior desta páxina 
acabamos de abrir un documento novo e o panel de tarefas que 
aparece é "Novo documento" que nos ofrece os comandos máis útiles 
para esa situación: móstranos os documentos recentemente abertos; 
permítenos crear un novo documento a partir dun padrón, etc.  

Se estamos inserindo unha imaxe, o panel de tarefas será diferente e mostraranos as opcións 
máis usuais no traballo con imaxes, como podes ver na figura da dereita. 

Na primeira liña do panel de tarefas aparece o título do panel, neste último exemplo o título é 
"Inserir imaxe".  
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Axuda de Word 

Para activar a Axuda de Word podemos facer clic no interrogante da 
barra de menús. Veremos este menú no que podemos elixir entre varias 
formas de obter axuda: 

Con respecto a outras versións anteriores a Word 2003, esta 
modificou o acceso á axuda, orientándoa máis á axuda online. 

Menú de Axuda de Microsoft Word. Tamén se accede ao pulsar F1 .  
Mostrarállenos unha barra no lateral dereito da pantalla, na que veremos 
estas opcións: 

1. Buscar. Podemos introducir o texto a buscar e pulsar Intro ou facer 
clic sobre a frecha verde. E mostraranos unha lista cos temas 
relacionados co texto introducido. 

2. Táboa de contido. Móstranos unha táboa de contidos para ver os 
temas de axuda. Facendo clic no símbolo + que aparece diante de cada 
tema podemos ver os puntos de que consta ese tema. Ao facer clic nun 
punto, móstrallenos a explicación nunha pantalla aparte. 

3. Conectar con Microsoft Office Online. Se estamos conectados a 
Internet ábrenos o navegador que teñamos instalado e accede á axuda de 
Microsoft Office. 

4. Obter a información máis recente sobre como utilizar 
Word.  Ábrenos o navegador de Internet coa páxina de Microsoft 
Office con información actualizada sobre Word 2003. 

5. Actualizar esta lista automaticamente desde Web. Abre 
unha nova fiestra con axuda sobre como facer que a lista de axuda 
se actualice automaticamente. 

6. Asistencia. Ábrenos o navegador de Internet coa páxina de 
Microsoft Office no apartado de asistencia.  

7. Formación. Ábrenos o navegador de Internet coa páxina de 
Microsoft Office no apartado de formación. 

8. Comunidades. Ábrenos o navegador de Internet coa páxina de 
Microsoft Office no apartado de grupos de discusión. 

 

9. Descargas. Ábrenos o navegador de Internet coa páxina de Microsoft Office no apartado de 
descargas, onde podemos descargarnos as actualizacións entre outras cousas. 
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Ademais nesta versión ao pulsar sobre F1  ou acceder ao menú ? e pulsar sobre Axuda de Microsoft 
Office Word aparécenos a barra de axuda na parte dereita da pantalla, onde podemos pulsar por exemplo 
sobre Táboa de contido e ir accedendo por niveis ata onde desexemos obter información ou utilizar o 
buscador introducindo as palabras.  

 Mostrar/Ocultar o axudante de Office, é un gráfico animado que nos axuda 
en determinadas ocasións cando detecta que necesitamos axuda. Por exemplo 
se ve que imos escribir unha carta ofreceranos axuda para iso. 

 Facer clic en Opcións  para configurar cando queremos que nos mostre axuda 
de forma automática. 

 Tamén podemos facer preguntas en linguaxe natural e facer clic no botón 
Buscar. Entón mostraranos os temas atopados e o elixir un deles entraremos 
na mesma pantalla con tres fichas do punto anterior. 

 Padrónmente creo que é mellor ocultar o axudante de Office e utilizar o menú de axuda, xa que 
nalgunhas ocasións o axudante pódenos despistar un pouco coas súas suxestións, non sempre 
acertadas.  

 Microsoft Office online. Conéctanos á axuda para Office en Internet.  

 Póñase en contacto connosco. Ábrenos o navegador de Internet na sección de contacto con MS 
Office.  

 Activar produto. Ao adquirir  Word 2003 dispomos de 30 días para activar o produto, se non o 
facemos o programa bloquearase e deixará de funcionar.  

 Opcións de comentarios do cliente. . . . Activa un programa de mellora da experiencia do cliente 
para mellorar a calidade do software. Recompila información sobre o a configuración do noso PC e 
a utilización por parte do cliente do software. 

 Acerca de Microsoft Word. Aquí móstrallenos información sobre Word 2003, como, por exemplo, 
a versión do programa, o usuario autorizado, o identificador do produto, etc. 

Desprazarse por un documento 

Unha das vantaxes que achegaron os procesadores de texto é a facilidade para modificar e corrixir.  

O primeiro paso nese proceso é colocarnos no lugar onde imos efectuar a modificación.  

Por outra banda, cando estamos vendo un documento Word que non cabe nunha pantalla, 
necesitaremos movernos polo documento para colocarnos na parte que nos interese. 

Tanto nun caso como noutro será interesante coñecer todas as formas que existen para 
desprazarse polo documento, e así poder elixir a máis útil en cada momento. 

Recordar que o elemento que define a posición dentro dun documento Word é o punto de inserción, 

que é unha liña vertical parpadeante  e indícanos onde se vai a escribir a próxima letra que tecleemos. 
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Desprazamentos curtos dentro dunha mesma pantalla: 

Co rato.  Desprazar o cursor do rato ata o punto elixido e facer clic, o punto de inserción 
colocarase nese lugar. 

 Coas teclas de dirección.  As teclas esquerda/dereita desprazan o punto de inserción unha 
posición á esquerda/dereita, e as teclas arriba/abaixo desprazan o punto de inserción unha liña 
arriba/abaixo. A tecla Fin lévanos ao final da liña e a tecla Inicio ao principio da liña. 

 

 

 

 

 

 

 

Desprazamentos ao longo de todo o documento:  

 Teclas AvPág e RePág. Estas teclas 
avanzan e retroceden unha pantalla 
completa. Observa  que non é o mesmo unha 
pantalla que unha páxina. O tamaño da 
pantalla limítao o monitor mentres que a 
lonxitude da páxina definímola nós. 

Nota:  Nos teclados en inglés as 
teclas teñen outros nomes: Inicio=Home, 
Fin=End, AvPág=Pgup, RePág=Pgdn  

 

Mediante as Barras de desprazamento.  

Las barras de desprazamento permiten movernos ao longo e ancho do documento de forma 
gráfica. A lonxitude de barra de desprazamento vertical representa a lonxitude do documento e 
o cadrado pequeno que hai no seu interior representa a posición actual do punto de inserción. 
Podemos desprazarnos das seguintes formas: 

 Facendo clic en calquera posición por encima/debaixo do cadro desprazarémonos unha 
pantalla cara arriba/debaixo do documento. 

 Arrastrando o cadro desprazarémonos proporcionalmente á posición na que o movamos, 
por exemplo, nun documento de 20 páxinas se arrastramos o cadro cara á metade da barra 
colocarémonos na páxina 10 aproximadamente. 

 Mediante as frechas.  Se facemos clic na data ou triángulo da parte superior/inferior 

 desprazarémonos unha liña cara arriba/abaixo. Se mantemos pulsada a frecha 
desprazarémonos liña a liña de forma rápida ata que a soltemos. 

Para desprazarse Presione as teclas 

Unha palabra á esquerda Crtl + frecha esquerda 

Unha palabra á dereita Crtl + frecha dereita 

Un parágrafo arriba Crtl + frecha arriba 

Un parágrafo abaixo Crtl + frecha abaixo 

Para desprazarse? Presione as teclas? 

Unha páxina adiante Crtl +  AvPág.  

Unha páxina atrás Crtl +  RePág. 

Ao principio do documento Crtl +  Inicio 

Ao final do documento Crtl +  Fin 
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 Mediante obxectos de procura.  As dobres frechas da parte inferior da barra de 
desprazamento permítennos desprazarnos de acordo co obxecto que seleccionemos, este 
obxecto por defecto é a páxina, de forma que ao facer clic na dobre frecha  

superior/inferior  desprazarémonos unha páxina arriba/abaixo.  

Facendo clic no botón central do círculo  podemos cambiar o obxecto páxina por outros, por 
exemplo, notas a pé, comentarios, palabras, etc.  

• Mapa do documento.  No menú Ver temos a opción Mapa do documento que nos mostra unha 
especie de índice na parte esquerda da páxina. Facendo clic nas liñas dese índice 
desprazarémonos á parte do documento que contén dita liña.  

• As barras de desprazamento horizontal permiten movernos de forma similar a como acabamos 
de ver coa barra vertical pero en sentido horizontal, é dicir, permiten desprazar o documento 
cara á dereita e cara á esquerda. Utilízanse menos porque é menos frecuente que o documento 
sexa máis ancho do que cabe nunha pantalla. 
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Edición básica (I).  

Capítulo 3.  

Seleccionar 

Para realizar moitas operacións (copiar, cambiar o formato, etc.), previamente hai que dicirlle a 
Word sobre que parte do texto ten que actuar, nisto consiste seleccionar. O texto seleccionado 
identifícase claramente porque está en vídeo inverso, e dicir, o fondo negro e os carácteres en branco. 
Pódese seleccionar co rato e co teclado.  

 Rato. Para seleccionar mediante rato hai dous métodos: 
Arrastrando. Colocar o cursor ao principio da selección, premer o botón esquerdo e, sen soltalo 

botón, mover o cursor ata o final da selección. Observaremos como o seleccionado aparece en vídeo 
inverso. 

Facendo clic e dobre clic. Colocar o cursor nunha palabra e facer dobre clic, a palabra completa 
quedará seleccionada. Colocar o cursor xusto ao comezo da liña, veremos que o cursor cambia de forma 

e convértese nunha frecha , facer clic e a liña completa quedará seleccionada; si facemos dobre clic, 
o parágrafo completo quedará seleccionado.  

  Para seleccionar un gráfico ou unha imaxe basta con facer clic enriba, o gráfico quedará 
enmarcado por un recadro negro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para seleccionar Prema as teclas 

Un carácter a dereita Maiús. +  

Un carácter a esquerda Maiús. +  

Palabra a dereita Ctrl + Maiús.+ 

Palabra a esquerda Ctrl + Maiús.+  

Hasta o final da liña. Maiús. + Fin 

Hasta o principio da liña. Maiús. + Inicio 

Unha liña abaixo Maiús. +  

Unha liña achega Maiús. +  

Ata o final do parágrafo Ctrl + Maiús. +  

Ata o principio do parágrafo Ctrl + Maiús. +  

Unha pantalla abaixo Maiús. + AvPág 

Unha pantalla achega Maiús. + RePág 

Ata o final d documento Ctrl + E 
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Eliminar  

Para borrar ou eliminar o seleccionado basta con premer a tecla Supr, outra forma de borrar sen 
seleccionar previamente e utilizando as teclas, como se indica na seguinte táboa: 

 

 

Para borrar Pulsar Tecla 

Un carácter a esquerda  Retroceso  (BackSpace) 

Unha palabra a esquerda Ctrl +   

Un carácter a dereita Supr 

Unha palabra a dereita Ctrl +  Supr 

TRUCO: Para borrar unha palabra errónea basta con facer dobre clic sobre ela para seleccionala e 
pulsar a primeira letra da palabra correcta, automaticamente borrarase a palabra seleccionada e 
poderemos seguir escribindo no seu lugar a palabra correcta. 

Desfacer e refacer 

Afortunadamente Word permítenos corrixir os erros facilmente. Si acabamos de borrar un 
parágrafo completo e dámonos conta que non era ese o parágrafo que queríamos borrar, non é 
necesario que nos levemos as mans a cabeza laiando o erro. Cun só clic podemos desfacer a acción 
errónea e recuperar o parágrafo. Vexamos como desfacer accións: 

 A última acción realizada. Para desfacer 
a última acción realizada, pulsar na icona 

desfacer,  da varra de ferramentas. 
Tamén podemos desfacer desde o menú 
Edición,  Desfacer escritura. 

Outra forma máis de desfacer é pulsar CTRL 
+  Z.  

 As últimas accións realizadas. Si facemos clic no triángulo que hai a dereita da icona desfacer, 
 aparecerá unha lista coas últimas accións para desfacer, colocando o cursor nesa lista 

poderemos desfacer varias accións a vez. Por exemplo, ao colocar o cursor na terceira liña da 
lista desfaremos tres accións. A lista 
indícanos de forma abreviada cales son as 
diferentes accións que podemos desfacer, 
por exemplo, Escritura "á,  colocando o 
cursor dinos que podemos desfacer a 
escritura da frase que empeza por “á”.. 

 Refacer. Utilizando o icona Refacer, da mesma forma, podemos refacer as   acciones que 
acabamos de desfacer. Por exemplo, si pomos en cursiva un parágrafo e desfacemos a acción 
porque pensamos que non queda ben en cursiva pero ao cabo dun momento pensamos que si queda 
mellor en cursiva podemos refacer a acción e volver a deixalo en cursiva. 
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Copiar, cortar e pegar 

Cando falamos de copiar referímonos a colocar unha copia noutro lugar; mentres que cando falamos 
de cortar queremos dicir quitar algo dun lugar para levalo a outro lugar.  Pódense utilizar varios 
métodos.  

• Mediante o rato e as iconas do menú de ferramentas: 

Seleccionar o elemento ( carácter, palabra, parágrafo,..) a copiar o cortar, facer clicnoicona copiar 

o cortar, , ,colocar o cursor no punto de destino e facer clic na icona pegar.  

• Mediante menú:  

Seleccionar o elemento a copiar o cortar, ir ao menú Edición, elixir a 
opción copiar o cortar. Colocar o cursor no punto de destino, e elixir 
pegar do  menú edición.  

• Mediante rato: Imos ver varios métodos: 

Normal.  Seleccionar con dobre clic, premer o 
botón dereito, elixir  copiar o cortar, no menú 
contextual ir a posición onde imos copiar ou 
pegar, premer botón dereito e elixir pegar. 

Rápido.   Seleccionar con dobre clic, premer o botón dereito, cando apareza un pequeno 
cadrado debaixo do cursor, sen soltar, ir a posición onde imos copiar, soltar o botón e 
aparecerá un menú: elixir a opción copiar aquí. 

• Só con o teclado:  

• Seleccionar o texto: con MAI +  frechas, seleccionamos letras, (con MAI +  Ctrl +  
frechas, seleccionamos palabras).  

• Copiar con Ctrl +  C. E para rematar, ir a posición onde imos Pegar , pulsar Ctrl +  V.  

É aconsellable practicar todos os métodos e elixir o que nos sexa máis cómodo. Ter en 
conta que o método Só con o teclado, no require coller o rato e, aínda que parece 
engorroso,  para as persoas que teclean rápido, pode ser moi eficaz.  

Cando copiamos ou cortamos,  Word 2003  gárdao no portapapeles, desta forma dispomos das 
últimas 24 "cousas" que copiamos e en calquera momento podemos volver copiar unha delas.  

Opcións de pegado 

Cada vez que pegamos cópiase o texto tal e como o copiamos, co formato que tiña. Por exemplo, si 
copiamos algo que estaba en estilo negriña e tamaño 18, ao pegar pegarase tamén en negriña e tamaño 
18. Con todo, en ocasións pode interesarnos que non cópiase o formato xa que desentoaría no lugar 
onde o imos a copiar. Para solucionar isto existen as   
Opcións de pegado. 

Como se usan estas opcións? Cada vez que pegamos 

aparece unha pequena icona Pegar  á beira da palabra 
que acabamos de pegar. Si facemos clic nesa icona se 
desprega unha lista coas opcións que podes ver nesta imaxe.  
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• Conservar formato de orixe. É a opción por defecto, pega tal e como se copiou. 

• Facer coincidir formato de destino. Fai que o que se pega tome o formato do lugar onde se 
pega. Por exemplo, si estamos pegando no medio dun texto que está en estilo cursiva, o que 
peguemos pasará tamén a ter estilo cursiva. 

• Conservar só texto. Fai que o que se pega quede sen o formato orixinal. Por exemplo, si o 
que pegamos estaba en estilo negriña, quedará pegado en estilo normal. 

• Aplicar estilo o formato... Fai que se abra o panel de Estilos e formatos, para que 
podamos aplicarlle un estilo o formato ao que acabamos de pegar. 

Buscar  

  

Mediante o comando Buscar podemos buscar texto no documento.  

Podemos executalo desde o menú Edición,  Buscar o coa combinación de teclas Ctrl+B.  

Si antes de chamar a este comando, seleccionamos a palabra o frase a buscar, esta aparecerá no 
campo Buscar, si non o facemos teremos que teclealo. Pulsar o botón Buscar seguinte e cando Word 
atope a palabra, levaranos a esa posición e a palabra atopada porase en vídeo inverso. Si queremos 
buscar outra ocorrencia da palabra pulsar de novo o botón Buscar seguinte.  

Cando Word chegue ao final do documento aparecerá unha mensaxe indicándoo e preguntado si 
queremos seguir buscando desde o principio do documento.  

Si necesitamos refinar a nosa 
procura temos máis opcións 
dispoñibles co botón Máis.   

Buscar e substituír 

Si queremos substituír unha 
palabra por outra temos o 
comando Buscar e substituír. 
Podemos executalo desde o menú 
Edición,  Substituír o coa combinación de teclas Ctrl+L.  

No campo Buscar poremos a palabra o frase a buscar e no campo Substituír con poremos a palabra 
o frase que queremos que substitúa a a palabra buscada. Agora podemos elixir unha das tres accións 
que nos permiten os tres botóns dispoñibles: 

-Buscar seguinte. Busca a seguinte ocorrencia da palabra a buscar 
-Substituír. Substitúe a palabra atopada e busca a seguinte ocorrencia. 
-Substituír todas. Substitúe todas as ocorrencias que atope automaticamente, sen preguntar cada 

vez. Ao acabar infórmanos do número de ocorrencias que substituíu. 
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Nota: Logo de realizar unha procura, as dobre frechas da varra de desprazamento vertical, que 
normalmente teñen función de avanzar e retroceder unha páxina e son de cor negra, cambian a cor azul 
e ao pulsalas repítese a procura. Para activar outra vez a súa función habitual (avanzar páxina) abrir 
Buscar e na  ficha Ir a, e elixir Páxina. 

 

Distintas formas de ver un documento 

Cos botóns de presentación na  esquina inferior esquerda,  o no menú Ver, podemos 
visualizar de distinta forma un mesmo documento. 

 Normal. Nesta vista pódense aplicar formatos e realizar 
a maioría das tarefas habituais. É a vista 
predeterminada. Nesta vista non se ven os gráficos nin 
os encabezados e pés de páxina. 

 Deseño Web. Utilízase para ver o aspecto dun 
documento Web tal e como si se estivese vendo en 
Internet cun navegador como Explorer, Firefox ou 
Netscape. 

 Deseño de impresión. Esta vista permite visualizar a páxina tal e como se imprimirá, con 
gráficos, imaxes, encabezados e pés de páxina, etc. 

 Deseño de lectura.  Nesta vista desaparecen todas as varras, regras, etc. e o documento 
visualízase en dúas páxinas por pantalla en forma de libro. Ademais disto modifícanse as 
varras de botóns e engádese unha para desprazarnos máis comodamente por o documento. 

Botóns anterior páxina e seguinte páxina respectivamente. 

 Esquema. Nesta vista aparece un marco na  parte esquerda do   documento que contén un 
esquema do   documento. Facendo clic nos elementos do   esquema en desprazámolos a esa 
parte do   documento. Con esta vista pódese traballar e examinar a estrutura do documento. 
Pódese ver o documento en diferentes niveis, é útil para documentos anchos que estean ben 
estruturados. 

 Para sacar utilidade a esta vista hai que utilizar a característica Nivel de esquema, que 
consiste en asignar a os títulos de cada tema, capítulo, apartados,... do noso documento un 
nivel xerárquico. Se pode facer de dúas formas: a máis cómoda é utilizar un estilo 
predefinido ( Título 1, Título2, ...) cada vez que escribamos un título no noso documento, e a 
outra forma é asignar o nivel manualmente no menú Formato,  Parágrafo,  Nivel de 
esquema.   

Ver varios documentos a vez 

O menú Fiestra é útil cando temos varios documentos 
abertos. na  parte inferior móstranos unha lista con 
todos os documentos que temos abertos. Basta facer 
clic nun elemento da lista para que este pase a ser o 
documento activo, isto mesmo tamén se pode conseguir 
coa tecla Tabulación ou facendo clic na icona da varra de 
tarefas de Windows. 
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O menú Fiestra tamén permite ver varios documentos a vez, cada un ocupando unha zona da 
pantalla, así como ver un mesmo documento en dúas fiestras independentes. 

• Organizar todo, si abrimos dous, ou máis documentos e utilizamos este comando, veremos 
como aparecen dous o máis fiestras na  pantalla, unha para cada documento. Só unha das 
fiestras é a fiestra activa: a que ten a varra de título de cor máis escura. Para facer que 
unha fiestra convértase na  fiestra activa basta con facer clic dentro da área da fiestra. 

 Podemos variar o tamaño e a forma de cada fiestra ao noso gusto. Basta con situar o 
cursor nas esquinas das fiestras e, cando este cambie de forma, arrastralo a posición 
elixida. A continuación móstranse unha forma de organizar as fiestras en horizontal.  

• Dividir, si utilizamos este comando, do menú Fiestra, aparecerá unha liña horizontal cunha 
dobre frecha, para que a movamos co cursor e dividamos a pantalla en dúas fiestras, co 
mesmo o diferentes documentos en ambas.  
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Gardar e abrir documentos (I)  

Capítulo 4.  

Gardar. Gardar como  

Podes utilizar os comandos Gardar e Gardar como... do menú Arquivo (ou a icona  da barra 
estándar) para gardar documentos. Ao utilizar o comando Gardar como, Word mostrará un cadro de 
dialogo como o que ves a continuación que che permite cambiar o nome do arquivo, o tipo e o cartafol 
que o contén.  

Ao utilizar o comando Gardar non se abrirá ningún cadro de dialogo, simplemente gardaranse na súa 
actual localización os cambios que efectúes no documento. 

Con todo, se utilizas o comando Gardar cun documento novo, que non foi gardado nunca, abrirase o 
mesmo cadro de dialogo que para Gardar como. 

 

Na parte central deste cadro de diálogo móstranse os arquivos e cartafoles que hai dentro do 
cartafol que aparece no campo Gardar en,  neste caso Os meus documentos.  

Para gardar un arquivo debes ter en conta estes tres campos do cadro de diálogo: 
• Gardar en  
• Nome do arquivo 
• Gardar como tipo. 

Vexamos como enchelos: 

• Gardar en, aquí debes indicar o cartafol ou directorio dentro do cal vas gardar o documento. Por 
defecto aparecerá o cartafol predeterminado Os meus documentos, se queres gardar o teu 
arquivo noutro cartafol debes buscala e facer dobre clic sobre ela para copiala no campo Gardar 
en.  

Tamén se pode cambiar o cartafol predeterminada.   
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Se o cartafol que buscas non é unha das que se mostran no cadro de diálogo podes buscala 

mediante a icona que che leva ao cartafol de nivel inmediatamente superior. Para baixar ao 
nivel inferior basta con facer dobre clic nun cartafol.  

Picando no botón co triángulo (ou dentro do campo Gardar en) podes visualizar a estrutura 
de cartafoles, como se ve nesta imaxe, desde o nivel en que nos atopamos cara arriba. Para ir a un 
cartafol desta estrutura, ou a outra Unidade de Disco, basta con facer clic sobre ela.  

Mediante a icona volvemos ao cartafol anterior.  

Tamén podes crear un novo cartafol con esta icona , o cartafol crearase dentro do 
cartafol que figure no campo Gardar en.   

Para facilitarnos a procura do noso cartafol Word dispón de cinco cartafoles (Historial,  
Os meus documentos,  Escritorio,  Favoritos,  Cartafoles Web) ás que se pode acceder facendo 
clic nun das cinco iconas da esquerda. 

 

• Nome do arquivo, escribe o nome que queres darlle ao teu arquivo ou documento. 
Cando gardamos un documento por primeira vez, neste campo aparecen as primeiras letras do 
contido do documento. Se non queres utilizar este nome empeza a escribir outro nome, sen facer 
clic, e automaticamente borrarase. Se queres 
modificalo fai clic sobre el. 

• Gardar como tipo, o tipo de documento 
normalmente será Documento de Word , pero 
temos un menú despregable (facendo clic no 
triángulo da dereita) con outros tipos, para, por 
exemplo, gardar o documento como unha páxina Web, como xa veremos no punto correspondente.  

Cando xa existe un arquivo co nome que queremos gardar aparece un cadro de diálogo como o que 
se mostra. Hai que elixir unha das tres opcións.  

 Substituír o arquivo existente. O arquivo anterior desaparecerá e será substituído polo 
novo que estamos gardando.  

 Gardar cambios cun nome diferente. 
Mostrarállenos de novo o cadro de diálogo 
Gardar como, para que lle deamos outro nome 
ao arquivo que estamos gardando.  

 Combinar cambios nun arquivo existente. 
Engadirase o arquivo que estamos gardando ao 
que xa existía, é dicir, teremos os dous arquivos 
combinados nun só arquivo. 
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 Atallo:  Pulsando a tecla F1 2 ábrese automaticamente o Cadro de diálogo Gardar como.   

 

• Outros comandos e opcións de Gardar. 

Esta icona   permíteche buscar en Internet. Facendo clic nesta icona 
 elimínase o arquivo ou cartafol seleccionado. 

• Ferramentas. 

Ábrese unha fiestra como a que ves aquí para que elixas unha das 
opcións dispoñibles que permiten eliminar, cambiar de nome e agregar a 
Favoritos o arquivo seleccionado. Se o teu computador forma parte 
dunha rede podes conectar un arquivo remoto a unha Unidade de rede. 
Podes ver as Propiedades do arquivo. Tamén podes acceder ás Opcións 
ao gardar, Opcións de seguridade, Opcións Web e Comprimir imaxes. 
Para rematar, podes gardar unha versión do arquivo.  

•  Facendo clic na icona ábrese este menú no que podes seleccionar o 
formato co que verás a lista de documentos. Hai oito posibilidades:  

 Vistas en miniatura. Veremos unha miniatura do arquivo (se é dun 
tipo gráfico) ou unha icona que indica o tipo de arquivo noutro caso. 

 Mosaicos. Veremos o nome do arquivo e unha icona grande que indica 
o tipo de arquivo. 

 Iconas. Veremos o nome do arquivo e unha icona pequena que indica o tipo de arquivo. 

 Lista. Só vemos o nome do arquivo, é a opción por defecto. 

 Detalles. Móstrase o nome, o tamaño, o tipo de documento e a data da última modificación. 
Pódese ordenar a lista por estas características facendo clic na cabeceira dunha delas. 

 Propiedades. Divídese a fiestra en dúas partes, na esquerda vese unha lista cos nomes dos 
arquivos e na parte dereita toda a información coas propiedades do arquivo seleccionado, 
título, autor, padrón, número de palabras, número de liñas, etc.  

 Vista Previa. Tamén se divide a pantalla en dúas partes, pero neste caso, na parte dereita 
móstranse as primeiras liñas do contido do arquivo. 

 Vista Web. Veremos unha miniatura da páxina web. 
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Abrir  

Para comezar a traballar cun documento hai que abrilo co comando Abrir do menú Arquivo.  

 

Este cadro de diálogo é similar ao do comando Gardar. A diferenza principal estriba en que 
dispós dalgunhas opcións para buscar o documento que queremos abrir.  

Normalmente poderemos localizar o documento que queremos abrir na lista que se nos mostra, 
e bastará con facer dobre clic sobre o arquivo para abrilo. 

Se coñecemos o nome do documento bastará escribilo no campo Nomee do arquivo e facer clic 
no botón Abrir.  

Se non o atopamos no cartafol actual podemos buscalo 
manualmente desprazándonos pola estrutura de cartafoles 
utilizando as mesmas iconas que acabamos de ver para o comando 
Gardar como... 

Se aínda non o atopamos, dispomos da opción Buscar, dentro 
do comando Ferramentas, mediante esta procura automática, podes 
especificar condicións que debe cumprir o documento que buscas.  

 

Por exemplo, podes pedir que busque os documentos cuxo nome empece polas letras que queiras, ou 
ata podes buscar os documentos en cuxo contido estean incluídas determinadas palabras, ou que 
busque só os arquivos que foron modificados no día de hoxe, etc.  

No campo Tipo de arquivo especifícase que tipos de arquivos van aparecer no cadro de diálogo. 

Por defecto aparece Todos os arquivos (*. *), pero dispomos dun cadro despregable para elixir se 
queremos que aparezan só os arquivos de determinado tipo, por exemplo, de tipo .rtf . html, etc.  

Se temos un cartafol con varios tipos de arquivos e moitos documentos, pode resultar confuso 
buscar un arquivo, nese caso é moi útil utilizar o campo Tipo de arquivo para pór o tipo de arquivo que 
andamos buscando, así aparecerán moitos menos arquivos no cadro de diálogo e resultaranos máis 
doado buscar un determinado arquivo. 
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Recuperar arquivos 

Xa vimos que desde os cadros de diálogo Abrir e Gardar como, facendo clic nesta icona  
elimínase o arquivo ou cartafol seleccionado. 

Unha vez borrado un arquivo pódese restaurar da papeleira de reciclaxe. Imos ver como facelo 
supondo que esteamos utilizando o sistema operativo Microsoft Windows. 

Restaurar Arquivos ou cartafoles da papeleira de reciclaxe ao seu lugar de orixe. 

• Para abrir a papeleira sitúate no Escritorio e fai dobre clic sobre a icona de papeleira de 
reciclaxe.   

• Selecciona os Elementos a restaurar facendo clic sobre eles. Se son elementos alternativos 
utiliza a tecla Control para seleccionalos ou a tecla Mai.  se son consecutivos. 

• Unha vez seleccionados aparecerá na frecha verde da parte esquerda un rótulo que di 
Restaurar este elemento ou Restaurar os elementos seleccionados.  

Os arquivos seleccionados volverán estar no sitio onde se atopaban antes de ser eliminados.  

Se non tes visible a parte dereita da papeleira tamén podes restaurar desde o menú Arquivo 
seleccionando a opción Restaurar.  

Se non sabes onde estaban anteriormente os elementos a restaurar fíxate antes de restauralo na 
ruta que aparece na columna Localización orixinal  xa que é aí onde o gardará. 

Hai que ter en conta que unha vez baleirada a papeleira de reciclaxe xa non se poden recuperar 
os arquivos por este método. 
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Formatos (I) 

Capítulo 5.  

Formato dun texto  

Cando falamos do formato dun texto estámonos referindo ás cuestións que teñen que ver co 
aspecto do texto, coa forma de presentar o texto. 

Por exemplo: pór unha palabra en cursiva , aliñar un parágrafo á esquerda ou colocar un bordo 
sombreado a unha táboa son operacións típicas de formato que só afectan á forma en como vemos o 
texto, pero non ao propio contido do texto. 

Aínda que o fundamental cando escribimos un texto é o que se di no a forma na que o vemos tamén 
ten moita importancia.  

Un texto cun bo contido pero mal formatado perde moita calidade. Afortunadamente, é moi fácil 
dar un formato atractivo con Word 2003. Cun pouco de traballo adicional para formatar un texto 
conséguense resultados espectaculares, ata podes dar o teu toque de deseño de forma que os teus 
documentos diferénciense do resto.  

En Word podemos clasificar as accións que teñen que ver co formato en tres grandes grupos. 
 Formato carácter. Afectan aos carácteres en si mesmos como o tipo de letra ou fonte, 

tamaño, cor, etc. 
 Formato parágrafo. Afecta a grupos de carácteres como liñas e parágrafos, por exemplo 

aliñación e sangrías. 
 Outros formatos.  Aquí incluímos o resto de accións que se poden facer sobre o formato 

como tabulacións, cambio a maiúsculas, numeración e viñetas, bordos e sombreados, etc. 

Agora imos ir vendo cada un destes tipos de formato.  

Ademais das técnicas que imos ver neste Capítulo, existen outras posibilidades para dar formato ao 
texto: os estilos e os padróns. 

Como veremos máis adiante, os estilos e padróns son adecuados para dar un formato definido 
previamente. Por exemplo, nunha empresa adoita existir un padrón para escribir cartas, desa forma 
todas as cartas teñen un aspecto característico desa empresa. 

Non sempre é necesario utilizar padróns e estilos. Cando queremos dar un determinado formato a 
unha liña do documento non fai falla definir un estilo, farémolo cos comandos básicos que imos ver 
agora. 

Os estilos e padróns non son máis que unha agrupación de formatos básicos. Así que o primeiro que 
hai que aprender é a manexar eses formatos básicos, que é o que imos facer neste Capítulo. 
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Formato carácter. Fontes 

Os carácteres son todas as letras, números, signos de puntuación e símbolos que se escriben como 
texto. As letras escritas con WordArt ou as letras incluídas nas imaxes, non se consideran carácteres 
a estes efectos e non se lles poden aplicar os formatos que imos estudar.  

Imos ver as posibilidades máis comúns para variar o aspecto dos carácteres que están dispoñibles na 
barra de formato ou nunha parte da barra estándar: fonte, tamaño e estilo de fonte.  

 

Fonte. 

Un apartado a elixir con coidado é a fonte do texto xa que determinará en gran medida o aspecto do 
texto. 

Para cambiar o tipo de letra ou fonte o primeiro que temos que facer é seleccionar os carácteres, 
palabras ou liñas sobre os que queremos realizar o cambio. A continuación facer clic sobre o pequeno 
triángulo que hai á beira da fonte actual,  isto fará que se abra unha fiestra coas fontes 
dispoñibles. 

Observa que o propio nome da fonte está 
representado nese tipo de fonte, de forma que podemos 
ver o aspecto que ten antes de aplicalo. 

O menú despregable ten dúas zonas separadas por 
unha dobre liña horizontal, na parte superior están as 
últimas fontes utilizadas e na parte inferior todas as 
dispoñibles.  

Podemos facer clic nas frechas arriba e abaixo da 
barra de desprazamento da dereita para que vaian 
aparecendo todos os tipos de letra dispoñibles, tamén 
podemos desprazar o botón central para movernos máis 
rapidamente. 

Unha vez atopamos a fonte que buscamos basta con facer clic sobre ela para aplicala.  

En lugar de desprazarnos polo menú despregable para buscar a fonte podemos, se coñecemos o 
nome, facer clic sobre o recadro e teclealo directamente.  

As fontes TrueType aparecen cunha dobre TT  diante. Este tipo de fonte verase igual na pantalla 
que na impresora. 

Mediante as opcións do menú Formato, Fonte pódense manexar as opcións máis comúns (Fonte,  
Estilo e Tamaño) que tamén están dispoñibles desde a barra de formato e outras que se utilizan menos 
pero que son tamén moi útiles e que imos ver agora.  

A fiestra inicial de formato fonte é a que se mostra a continuación, ten tres solapas ou fichas: 
Fonte,  Espazo entre carácteres e Efectos de texto.  
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1) Fonte. (Tipo de Letra).  Imos ver as diferentes posibilidades que nos ofrece esta ficha. 

 

 Cor da fonte.  Podemos cambiar a cor dos carácteres. 
Seleccionar o texto ao que imos cambiar a cor e facer clic no 
botón co triángulo en Cor de fonte, aparecerá esta fiestra 
para que fagamos clic na cor desexada. Se a cor que 
buscamos non está na fiestra, facer clic en Máis cores... e 
aparecerá unha paleta con máis cores para elixir. 

 Subliñado. Elixir un dos estilos de subliñado. Unha vez eliximos un 
tipo de subliñado activarase a opción Cor de subliñado, e poderemos 
abrir unha fiestra igual que a de cor de fonte para elixir a cor do 
subliñado. 

 Efectos.  A continuación temos unhas casas para aplicar os efectos 
de Riscado, Dobre Riscado, etc.  

 A casiña Oculto permítenos ocultar texto nun documento, de forma que non se verá en 
pantalla nin aparecerá ao imprimir o documento. Para ver devandito texto ao imprimir ou en 
vista preliminar, ir ao menú Arquivo, en Imprimir , seleccionar o botón Opcións e activar a 

casa Texto oculto. Para ver o texto oculto na pantalla, facer clic no botón da barra de 
ferramentas Estándar.  

 Na fiestra Previsualizar  móstranos o resultado de aplicar estes efectos. 

 Predefinido. Por defecto, cada vez que abrimos un documento novo a fonte activa é Times 
New Roman de tamaño 12. (Ou o que designemos no padrón Normal.Dot). Mediante o botón 
Predeterminar..., podemos cambiar esta situación e facer que calquera outra fonte, 
tamaño, estilo, etc. sexa o predeterminado, é dicir, que sexa o que se utiliza no padrón 
chamado NORMAL. Neste padrón están definidas as características que ten un novo 
documento. 
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O único que hai que facer é elixir as características desexadas e facer clic en 
Predeterminar. . .  aparecerá unha mensaxe como este pedíndonos a confirmación. 

 

2) Espazo entre carácteres.  Se facemos clic nesta 
ficha veremos o seguinte cadro de diálogo que nos 
permite cambiar as proporcións dos carácteres, 
mantendo o tamaño de fonte fixado no cadro de 
diálogo anterior. 

 A diferenza entre Escala e Espazo é a 
seguinte: Escala afecta ao ancho de cada 
letra, mentres que Espazo só afecta á 
distancia de separación entre carácteres.  

 Coa opción Posición  diminuído, podemos 
escribir subíndices, e con Posición elevado 
escribiremos superíndices.  

3) Efectos de texto.   Esta ficha lévanos a este cadro 
de diálogo no que dispomos dunha fiestra para 
elixir a animación sobre o texto que desexemos. 
Existen diferentes efectos de animación, como, 
por exemplo, fila de formigas negras, que fai que 
uns guións negros viren ao redor do texto.  

 Tamaño. De forma parecida podemos 
cambiar o tamaño da fonte. Seleccionar o 
texto e facer clic no triángulo para 
buscar o tamaño que desexemos, ou 
escribilo directamente. A unidade de 
medida é o punto (72 puntos = 1 polgada = 
2,54 cm), os tamaños máis utilizados son 
10 e 12 puntos.  

 Estilo.  Unha vez fixada a fonte e o 
tamaño podemos cambiar o estilo a un dos tres dispoñibles: negriña, cursiva e subliñado.  

 Basta seleccionar o texto e facer clic no botón correspondente. Observar como ao 
aplicar un estilo, o botón correspondente queda presionado (vese nunha cor diferente). 

 Para quitar un estilo que aplicamos previamente, seleccionar o texto e volver facer 
clic sobre o estilo. Tamén se poden aplicar varios estilos á vez, por exemplo, negriña e cursiva. 

. Simplemente hai que aplicar os estilos consecutivamente.  

 Formato parágrafo. En Word 2003, un parágrafo é o texto comprendido entre dúas marcas 
de parágrafo , normalmente as marcas de parágrafo non se ven, para facelas visibles, facer 
clic na icona marca de parágrafo  da barra estándar. 
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Insírese unha marca de parágrafo cando se pulsa a tecla de retorno de carro ou INTRO. Cando 
estamos introducindo texto e chegamos ao final da liña automaticamente o texto continúa na seguinte 
liña, pero non se insire marca de parágrafo. 

Ao inserir un parágrafo, este toma as mesmas características de formato do parágrafo anterior. 
Para cambiar as características de formato dun parágrafo, basta con seleccionar a súa marca de 
parágrafo e modificar as características que queiramos.  

Os parágrafos son unidades dentro do documento Word que teñen as súas propias características 
de formato, podendo ser diferentes dun parágrafo a outro. Outras unidades máis amplas son as 
seccións, que veremos máis adiante. 

As marcas de parágrafo conteñen os códigos que definen o formato do parágrafo no que se atopan. 
Manipular unha marca de parágrafo ten consecuencias sobre o formato dese parágrafo. Antes de 
borrar texto, convén facer visibles as marcas de parágrafo para evitar borrar unha marca de 
parágrafo accidentalmente. Se queremos borrar todo o parágrafo tamén debemos borrar a súa marca 
de parágrafo.  

As características máis importantes de formato de parágrafo son a aliñación e a sangría, ambas 
adoitan estar dispoñibles na barra de formato.  

 

Tamén se pode acceder a elas desde o menú Formato,  Parágrafo, xunto con outras posibilidades 
que veremos máis adiante. 

 Aliñación. Estes son os botóns  para fixar a aliñación. Hai catro tipos de 
aliñación: 

Cando falamos de aliñar un parágrafo referímonos, normalmente, á súa aliñación respecto 
das marxes da páxina, pero tamén podemos aliñar o texto respecto dos bordos das celas, se é 
que estamos dentro dunha táboa. A forma de fixar as marxes da páxina verase no capítulo 
correspondente.  

Sangría. Aplicar unha sangría a un parágrafo é desprazar un pouco o parágrafo cara á 

dereita ou esquerda. Realízase seleccionando o parágrafo e facendo clic nun destes botóns  
da barra de formato, segundo queiramos desprazar cara á esquerda ou cara á dereita. Así 
desprazamos o parágrafo 1,25 cm. cada vez que facemos clic no botón, pero tamén se pode 
desprazar outro valor que desexemos. Podes ver como se fai, xunto con outras opcións do menú 
Formato,  Parágrafo como a forma de variar o espazo que separa os parágrafos, e o espazo que 
separa as liñas ou interliñado.  

 

 

Esquerda  

 

Centrada  

 

Dereita 

 

Xustificada  

Este parágrafo ten 
establecida aliñación 
esquerda. 

Este parágrafo ten 
establecida a aliñación 

centrada. 

Este parágrafo ten 
establecida aliñación 

dereita. 

Este parágrafo ten establecida 
unha aliñación xustificada. 
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  Mediante as Opcións do menú Formato,  Parágrafo pódense manexar todas as 
características do formato parágrafo.  

  O cadro de diálogo inicial de formato parágrafo é o que se mostra a continuación, agora 
veremos a ficha  Sangría e espazo, a outra ficha Liñas e saltos de páxina verémola no 
seguinte tema avanzado. 

• Sangría e espazo. Nesta ficha imos ver a Aliñación, o Espazado e o Interliñado, o 
Nivel de esquema verémolo máis adiante. 

• Aliñación.  Neste campo temos un botón para despregar a lista cos catro tipos de 
aliñación dispoñibles. Esquerda, dereita, centrada e xustificada. 

 

ATALLO: Se logo de aliñar xustificado un parágrafo, á última liña do parágrafo fáltalle un pouco 
para chegar ata o final da liña, colocar o cursor ao final desa liña e pulsar MAYÚS + INTRO, isto 
fará que a liña repártase homoxeneamente para que chegue ata o final, co cal o parágrafo quedará 
perfectamente xustificado. Aínda que non queda nada ben e dificulta a 
lectura. 

• Sangría.  Podemos fixar os cm. que queremos que se 
desprace o parágrafo tanto á esquerda como á dereita 
enchendo os campos Esquerda e/ou Dereita. 

Tamén podemos indicar un dos dous tipos de sangría Especial dispoñibles na fiestra que 
se desprega ao facer clic no botón da dereita. 

 Primeira liña:  despraza a primeira liña do 
parágrafo un pouco á dereita. 

 Francesa:  despraza todas as liñas do parágrafo 
cara á dereita excepto a primeira liña. 

• Espazado. Aquí podemos fixar o espazo vertical que quedará 
entre o parágrafo que seleccionamos e o parágrafo anterior e 
posterior.  



Escola de Pais/Nais.  Informática                                                        Módulo:  Word 2003 

 

Autor: Carlos F. Cid 2009  (Pai de alumnas)                                               C.E.I.P. FRIAN-TEIS (VIGO)                                                          
 

29 

• Interliñado. O interliñado é o espazo vertical que separa as liñas, podemos modificalo 
mediante a fiestra de Interliñado que nos ofrece as seguintes posibilidades: 

 Sinxelo, é o establecido por defecto. 

 1 , 5 liñas. 

 Dobre. Dúas liñas. 

 Mínimo, ao elixir esta opción podemos especificar no recadro "En de" a dereita os 
puntos desexados pero ata un valor mínimo para que non se superpoñan as liñas. 

 Exacto, como a opción anterior pero permitindo a superposición das liñas. 

 Múltiple, no recadro "En de" a dereita poderemos pór un número de liñas, ata con 
decimais.  

Relación entre Saltos de páxina e parágrafos.  

Word 2003  insire automaticamente os saltos de páxina cando chega ao final da páxina. Tamén se 
poden inserir saltos de páxina manualmente desde o menú Inserir,  Salto. . . ,  Salto de páxina,  como 
veremos no punto correspondente.  

Ao inserir un salto de páxina automaticamente pode ocorrer que un parágrafo quede dividido entre 
dúas páxinas, normalmente isto non supón ningún problema, pero en determinadas ocasións pode 
interesarnos que un parágrafo non sexa partido por un salto de páxina.  

Para conseguir isto debemos activar a casa Conservar liñas xuntas que se atopa no menú Formato, 
Parágrafo, ficha Liñas e saltos de páxina.  

 

 Outros formatos. Tabulaciones  

As tabulacións son posicións fixas ás cales desprázase o cursor cando pulsamos a tecla de tabulación 
TAB.  

Cando necesitamos inserir texto en columnas ou táboas poden ser moi útiles as tabulacións. Word 
2003 ten por defecto definidas tabulacións cada 1,25 cm. Pero se poden establecer tabulacións nas 
posicións que desexemos. Ademais podemos definir a aliñación para cada tabulación.   

Imos ver como establecer tabulacións utilizando a regra horizontal. Ter en conta que as tabulacións 
afectan só ao parágrafo no que se definen. Para establecer cada tabulación repetir estes dous pasos: 

 

• Facer clic no extremo esquerdo da regra horizontal para seleccionar a aliñación da 
tabulación que imos inserir. Por cada clic que fagamos irán aparecendo alternativamente as 
seguintes aliñacións: esquerda,  centrada,  dereita,  decimal,  liña de separación,  sangría 
de primeira liña e sangría francesa.  

• Colocar o cursor na regra horizontal na posición na que desexemos establecer a tabulación e 
facer clic, veremos como se insire a icona coa tabulación seleccionada.  
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Se queremos modificar a posición dunha tabulación basta colocar o cursor na icona desa tabulación e 
facer clic e arrastralo á nova posición. 

 
Por exemplo, na regra da imaxe 

establecéronse as seguintes tabulacións: 
Esquerda na posición 2,54 
Centrada na posición 4,76 
Dereita na posición 6,67  
Liña vertical de separación na posición 

8,57  
Decimal na posición 10.48 

Tamén podemos facer dobre clic sobre a 
regra horizontal para que apareza o diálogo 
de tabulacións que vemos na imaxe da 
esquerda onde podemos fixar todas as 
tabulacións dunha vez ou eliminalas.  

Tendo en conta que a escala varia un pouco as proporcións quedaría unha táboa parecida á que vemos 
na imaxe inferior.  

 

Observar a aliñación de cada tabulación, a aliñación decimal coloca cómaa decimal na mesma columna 
.Tamén se poden fixar as tabulacións mediante o menú Formato, Tabulacións, dando a posición 
exacta en cm. e especificando un carácter de recheo, como puntos ou guións, entre as tabulacións.  

 

Cambio a maiúsculas 

No menú Formato, a opción Cambiar a 
maiúsculas e minúsculas. . .  ofrécenos cinco 
posibilidades para cambiar as maiúsculas do texto 
seleccionado: 

Tipo oración. A primeira letra logo de cada 
punto en maiúsculas o resto en minúsculas. 

minúsculas. Todas as letras en minúsculas. 
MAIÚSCULAS. Todas as letras en maiúsculas.  
Tipo Título. A primeira letra de cada palabra en maiúscula e o resto da palabra en minúsculas.  
tipo inverso. A primeira letra de cada palabra en minúscula e o resto da palabra en maiúsculas.  

Tamén podemos manexar as maiúsculas mediante o teclado premendo Maiúsculas + F3, as palabras 
do texto seleccionado cambian alternativamente das tres formas, seguintes: 

MAIÚSCULAS. 
minúsculas.  
Tipo oración. 
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Copiar formato  

Na barra estándar temos dispoñible a icona para copiar formato Esta icona permite copiar as 
características de formato dun texto para aplicalas a outros textos, só copia o formato deixando o 
propio texto igual que estaba. Esta icona pódese utilizar para copiar un formato unha vez ou para 
copiar un formato varias veces. 

Unha vez:  Facer clic sobre a palabra da cal queremos copiar o formato, ir á barra de ferramentas e 

facer clic na icona de copiar formato , o cursor tomará a forma de brocha, colocalo sobre a palabra 
na que queremos copiar o formato, e facer clic sobre ela.  

Varias:  Facer clic sobre a palabra da cal queremos copiar o formato, facer dobre clic na icona de 

copiar formato, , o cursor tomará a forma de brocha, a continuación facer clic sobre tantas 
palabras como se desexe, e para acabar volver facer clic na icona de copiar formato. 

En ambos os casos, se queremos copiar o formato sobre un conxunto de palabras ou liñas, unha vez o 
cursor tome a forma de brocha, seleccionar as palabras ou liñas e o novo formato copiarase sobre elas.  

Copiar formato, copia tanto o formato carácter como o formato parágrafo. 

Pode ser útil copiar formato, por exemplo, no caso que teñamos un documento con varios títulos de 
puntos ou apartados, se decidimos cambiar o formato deses títulos bastaría con facelo no primeiro 
título e logo copiar o formato aos demais títulos do documento.  

Aínda que se queremos ter almacenado ese novo formato para títulos para poder utilizalo noutros 
documentos quizais sexa mellor crear un estilo con ese formato, como veremos máis adiante. 

 

Paneis de formato 

Ao traballar cun documento pode xurdirnos esta pregunta Como podemos saber que formatos ten 
aplicado un determinado texto? 

Hai varias formas de responder a esta pregunta. Antes da actual versión de Word 2003  había 
algúns xeitos illados de ver os formatos que tiña aplicado un texto. Pero na actual versión deuse un 
paso adiante mediante os paneis de formato que resolven este problema dun modo máis satisfactorio. 

Ademais os paneis de formato permiten aplicar formatos dun xeito eficiente. 

Hai dous paneis que tratan sobre formatos, o panel Estilos e formato mostra de forma moi sinxela 
e visual os formatos existentes na páxina e o panel Mostrar formato que mostra de xeito máis 
exhaustivo os elementos de formato. Imos velos agora. 

Para acceder aos paneis de formato ir ao menú Ver e seleccionar Panel de tarefas, logo facer clic 
no triángulo da cabeceira do panel de tarefas para seleccionar un dos paneis de formato. 
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Panel Estilos e formato. 

Na parte superior temos a zona Formato do texto seleccionado, nesta 
zona podemos ver as características do texto que temos seleccionado (se 
non hai texto seleccionado, do texto onde temos o punto de inserción). No 
caso da imaxe que ves, o texto ten a fonte Comic Sans MS e o tamaño 18 
puntos. 

Máis abaixo temos a zona Elixa o formato que desexa aplicar, nesta 
zona podemos ver os diferentes formatos e estilos que contén o noso 
documento. Na primeira liña aparece Borrar formato, que fai que 
desapareza o formato do texto seleccionado, a continuación podemos ver 
os formatos existentes no documento, no caso desta imaxe, Centrado, 
Comic Sans MS, 18 pt, Cursiva, Negriña, Subliñada etc. 

O formato do texto que temos seleccionado aparece cun recadro ao 
redor. Na imaxe é Courier New, 8 pt. 

Como podes ver na imaxe, apréciase facilmente como son os diferentes 
formatos xa que cada liña ten aplicado o propio formato a que fai 
referencia.  

Con este panel pódense facer moitas cousas, como veremos no tema 8 
ao falar de estilos, agora imos falar de dúas formas sinxelas, pero 
potentes, de utilizar este panel. 

 Ver o formato do noso documento.  Para ver o formato nunha parte 
do noso documento só temos que colocar aí o punto de inserción e 
aparecerán as súas características de formato na parte superior do 
panel: Formato do texto seleccionado. 

 Aplicar formatos.  Para aplicar un dos formatos que aparecen no 
panel unicamente hai que seleccionar o texto ao que queremos 
aplicarlle o formato e facer clic na liña do panel que conteña o 
formato que queremos aplicar. 

Panel Mostrar formato. 

Este panel mostra o formato dunha parte do texto do documento, 
precisamente do texto onde teñamos colocado o punto de inserción ou do 
texto que teñamos seleccionado, este texto aparece no recuadro Texto 
seleccionado. 

Na zona Formato do texto seleccionado temos descrito con todo detalle 
o formato, tanto a nivel de formato fonte, como a nivel de formato 
parágrafo e ata a nivel de sección. 

Por exemplo, nesta imaxe vemos que se seleccionou o texto "Texto 
Exemplo" e que ten un formato fonte Ballet de 12 puntos, negriña e 
subliñado; tamén vemos que ten un formato parágrafo con aliñación esquerda, 
sen sangrías. Como podes comprobar o texto seleccionado ten aplicado o seu 
propio formato, neste caso, o texto "Texto Exemplo" está en negriña e 
subliñado. 

De igual forma que no punto anterior imos ver as dúas forma básicas de utilizar este panel. 
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1. Ver o formato. 

Neste caso só podemos ver o formato da parte do documento que temos seleccionado, mentres que 
no panel anterior podiamos ver os distintos formatos que contiña o documento. Con todo neste panel o 
formato está descrito dunha forma moito máis ampla. 

2. Modificar o formato. 

Ao facer clic nun dos elementos do formato que aparecen en cor azul, abrirase o cadro de diálogo 
correspondente para que cambiemos o formato. Por exemplo ao facer clic en Fonte abrirase o cadro de 
diálogo para modificar a fonte. Da mesma forma que se abriría se fixésemos clic no menú Formato, 
Fonte. 

Deste xeito temos un acceso máis directo aos diferentes cadros de diálogo do menú Formato. É 
dicir, podemos modificar todos os elementos desde o propio panel, o cal é unha gran vantaxe. 

  

Introducir ecuacións  

Word dispón dun editor de ecuacións o cal axúdanos a introducir ecuacións e fórmulas matemáticas.  

Por defecto o editor de ecuacións non vén instalado, para poder utilizalo debemos instalalo seguindo 
os seguintes pasos:  

Nota: Para que a instalación sexa correcta debemos ter pechado MS Word.  

 
- Accedemos desde o botón Inicio a Configuración - Panel de control.  
- Agregar ou quitar programas.  
- Seleccionamos Microsoft Office 2003 e prememos sobre Cambiar  
- Seleccionamos Agregar ou quitar funcións e prememos sobre Seguinte.  
- Marcamos a opción Elixir personalización avanzada de aplicacións e pulsamos Seguinte  
- Abrimos a árbore de Ferramentas de Office.  
- Facemos clic sobre Editor de ecuacións.  
- Seleccionamos Executar desde o meu PC.  
- Pulsamos sobre Actualizar e comeza coa 

actualización.  

A próxima vez que abramos Word xa 
poderemos utilizar o editor de ecuacións.  

Para abrir o editor de ecuacións debemos 
acceder ao menú Inserir - Obxecto. . .   

Ábrellenos un cadro de diálogo como o que 
vemos na imaxe onde podemos seleccionar o tipo 
de obxecto que desexamos inserir coa 
correspondente ferramenta.  

Débese seleccionar Microsoft Editor de 
ecuacións 3. 0 e pulsar sobre Aceptar.  

Aparécenos unha nova folla en branco cun recadro onde podemos inserir a ecuación/fórmula que 
desexemos.  
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Ademais disto aparécenos un novo menú 
flotante coas distintas expresións 
matemáticas das que dispón o editor. 

Un exemplo de como quedaría unha 
ecuación feita co editor de ecuacións sería como o seguinte. 

Esta é a ecuación vista desde o editor de ecuacións.  

 

E esta é a mesma ecuación vista desde fóra do editor, desde o documento de word que estabamos 
desenvolvendo.   
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Ortografía e gramática (I) 

Capítulo 6.  

A revisión ortográfica e gramatical é outra das grandes achegas dos procesadores de texto.  Word 
2003 dispón de potentes ferramentas neste campo que foron melloradas notablemente desde as 
primeiras versións.  

Evitar que haxa erros nos nosos textos é agora moito máis doado. Non entanto convén saber que 
revisar un documento e que Word non atope ningún erro non quere dicir que, necesariamente, sexa así. 
Xa que hai erros que Word non pode detectar posto que dependen do contexto.  

A forma que ten Word para detectar as palabras erróneas é comprobar se as palabras do noso 
documento existen no dicionario que leva incorporado, xunto con algunhas regras gramaticais. O que 
non é capaz de facer Word, polo momento, é discernir o significado das palabras en cada contexto.  

Por exemplo, se escribimos "A baca estaba no prado" e "Pon as maletas na baca do coche". 
Word non detectará ningún erro posto que tanto "baca" como "vaca" son palabras correctas que 
existen no dicionario, aínda que no primeiro caso a palabra correcta é "vaca" e no segundo caso "baca". 

A revisión ortográfica consiste en comprobar que as palabras do noso texto non son erróneas e a 
revisión gramatical trata de que as frases non conteñan erros gramaticais por exemplo "Os libros son 
boas"; onde non concordan o xénero do suxeito e do adxectivo. 

Con Word podemos realizar unha revisión ortográfica ou unha revisión gramatical ou ambas á vez, 
como veremos a continuación.  

Revisión ortográfica 

Existen dúas formas básicas de revisar a ortografía, revisar unha vez concluída a introdución do 
texto ou revisar mentres se vai 
escribindo o texto. Imos ver agora a 
primeira forma. 

Revisar ao finalizar.  

Para establecer esta forma de revisión 
debemos ir ao menú Ferramentas,  
Opcións. . .  e facer clic en fíchaa 
Ortografía e gramática, aparecerá un 
cadro de diálogo como este, debemos 
deixar sen marcar a casa Revisar 
ortografía mentres se escribe. Unha vez 
introducimos todo ou parte do noso 
documento e queremos revisar a 
ortografía podemos facelo dunha destas 
tres formas: 
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Facendo clic na icona revisar da barra estándar. 

 Pulsando F7.  

 Ir ao menú Ferramentas e elixir Ortografía e gramática. 

Word comezará a efectuar a revisión ortográfica e cando atope un posible erro deterase e 
mostraranos unha fiestra informándonos diso. Dependendo do tipo de erro que atope deberemos 
realizar unha das accións dispoñibles nesta fiestra.  

Imos velo co exemplo que se 
mostra nesta imaxe. 

Na parte superior da fiestra, na 
barra de título, infórmanos do 
idioma que se está utilizando na 
corrección, neste caso, o español. 

Na zona titulada "Non se 
atopou:" aparece en cor vermella a 
palabra non atopada (herror) e a 
frase do texto na que se atopa esa 
palabra.  

Debaixo temos unha zona 
titulada Suxestións: que contén unha lista coas palabras máis parecidas que atopou Word nos seus 
dicionarios. En moitos casos, como neste, dentro desta lista atoparase a palabra correcta (error). 
Neste caso o erro era quitar o H.  

Neste caso a terceira suxestión da lista é a correcta, pero se non fose así bastaría facer clic na 
suxestión correcta para seleccionala.   

Chegados a esta situación debemos decidir que botón da dereita pulsamos, neste caso o máis 
adecuado sería "Cambiar todas", pero vexamos o significado de cada un deles. 

 Omitir unha vez. Non realiza ningunha acción sobre a palabra non atopada e continua revisando 
o documento.  

 Omitir todas. Cada vez que volva atopar a mesma palabra pasaraa por alto sen realizar ningunha 
acción sobre ela. Continúa revisando o documento. 

 Agregar ao dicionario. Engade a palabra non atopada ao dicionario personalizado. Podemos usar 
esta acción cando consideremos que a palabra non atopada é correcta e polo tanto non queremos 
que a volva a detectar como non atopada. Por exemplo, se non queremos que detecte como erro o 
noso apelido. 

  Cambiar. A palabra seleccionada da lista de suxestións substituirá á palabra non atopada. Se 
non hai ningunha suxestión que consideremos acertada podemos escribir directamente sobre a 
palabra non atopada a corrección que creamos oportuna e pulsar este botón. 

 Cambiar todas. Cambia automaticamente todas as veces que apareza a palabra seleccionada da 
lista de suxestións pola palabra non atopada.  

 Autocorrección. Agrega a palabra non atopada e a palabra seleccionada da lista de suxestións á 
lista de Autocorrección. Máis adiante explícase en que consiste a autocorrección. 
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No cadro Idioma do dicionario temos o botón do triángulo para despregar unha lista na que elixir 
outro idioma. Asegurarse de que o dicionario elixido estea dispoñible no noso computador. 

Se queremos que tamén realice a revisión gramatical xunto coa revisión ortográfica, marcar a casa 
Revisar gramática. 

O botón Opcións lévanos ao cadro de diálogo que vimos ao principio desta páxina. 

Aquí vemos  con detalle as diferentes opcións de ortografía. 

Para modificar as opcións de ortografía debemos ir ao menú Ferramentas,  Opcións... e facer clic en 
fíchaa Ortografía e gramática, aparecerá un cadro de diálogo como este. 

 

Imos ver as diferentes opcións que nos ofrece: 

Revisar ortografía mentres escribe. Activa a revisión ortográfica de modo permanente, cando 
cometamos un posible erro subliñarao en vermello ondulado. 

Ocultar erros de ortografía neste documento. Esta casa só se pode marcar se temos marcada a casa 
anterior. Se a activamos fai que non apareza o subliñado ondulado vermello nas palabras erróneas. 

Suxerir sempre. Se a desactivamos Word non ofrecerá a lista de suxestións cando atopa un erro. Esta 
casa non ten efecto se temos marcada a primeira casa. 

Só dicionario principal. Se está marcada, só consultará o dicionario principal para ofrecer suxestións. 
Se non está marcada utilizará todos os dicionarios dispoñibles. 

Omitir palabras en MAIÚSCULAS. Se marcamos esta casa non terá en conta as palabras en 
maiúsculas cando realice a revisión ortográfica. Desta forma evítase que detecte erros nos nomes de 
empresas, organismos, etc. que se adoitan escribir en maiúsculas.  

Omitir palabras con números. Se marcamos esta casa non terá en conta as palabras que conteñen 
números (Capítulo25-A, Exercicio5) cando realice a revisión ortográfica. 
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Omitir arquivos e direccións de Internet. Se marcamos esta casa non dará erro nos nomes de 
arquivos (comedor2007.xls), nin nas direccións de internet (http://www.ceipfrian.com), nin nas 
direccións de correo electrónico (canxia@gmail.com). 

Cando Word acaba de revisar o documento aparece unha 
fiestra como esta avisándonos. Se modificamos o documento 
podemos revisalo de novo. Se volvemos revisar un documento a 
lista de todas as palabras sobre as que elixamos Omitir todas 
borrarase, polo cal volverán ser detectadas como erros. 

O botón Desfacer, desfai os últimos cambios realizados pola 
revisión ortográfica, un a un, pedíndonos a confirmación. 

Revisar mentres se escribe. 

Esta é outra forma de revisar a ortografía; para elixir esta 
forma de revisión debemos ir ao menú Ferramentas, Opcións... e 
marcar a casa Revisar ortografía mentres se escribe e pulsar 
Aceptar. 

A partir dese momento Word efectuará a revisión ortográfica 
de modo permanente, de forma que nos mostrará os erros que xa 
existan no texto e os que cometamos segundo imos introducindo 
novo texto.  

Outra diferenza respecto ao método anterior é que cando 
atope un posible erro non mostrará o cadro de diálogo que vimos 
anteriormente, senón que subliñará a palabra non atopada cun 
subliñado ondulado en cor vermella, como vemos na imaxe da 
dereita. 

Para corrixir o erro debemos colocar o cursor na palabra subliñada (herror) e pulsar o botón dereito 
do rato, entón aparecerá unha pequena fiestra, como a que vemos na imaxe, que nos permitirá tratar o 
erro de forma similar a como acabamos de ver para Revisar ortografía ao finalizar. 

Vexamos as opcións desta fiestra:  

Suxestións. Na parte superior móstranos, en letra negriña, a lista de palabras suxeridas para corrixir 
o erro, se consideramos que algunha suxestión é correcta non temos máis que seleccionala co cursor e 
facer clic, Word substituirá a palabra subliñada pola suxestión elixida. Na imaxe as suxestións son: 
Horror, terror, erro, errar. 

Omitir todas. Cada vez que volva atopar a mesma palabra pasaraa por alto sen realizar ningunha acción 
sobre ela e non a volverá a mostrar subliñada. 

Observar que falta o botón Omitir, pero non é ningún problema xa que se queremos omitir o erro 
detectado basta con non elixir ningunha opción da fiestra e facer clic fóra da fiestra para que se peche. 
Se consideramos que a palabra subliñada non é un erro non fai falta nin sequera abrir a fiestra. Non pasa 
nada por deixar unha palabra subliñada, o subliñado vermello non se imprimirá en ningún caso. 

Agregar ao dicionario. Engade a palabra subliñada ao dicionario personalizado e non a volverá a 
mostrar subliñada. 

Autocorrección. Se facemos clic na autocorrección abrirase a lista coas suxestións para que elixamos 
cal delas engadimos á lista de autocorrección.  
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Idioma. Ao facer clic aparecerá unha lista para que seleccionemos o novo idioma. 

Ortografía... Se facemos clic aquí aparecerá a mesma fiestra para corrixir os erros que vimos no 
apartado Revisar ao finalizar.  

Buscar.... Se facemos clic aquí aparecerá o panel de tarefas na sección de referencia. 

Se utilizamos este método de revisar a ortografía mentres se escribe debemos ser conscientes do 
tempo de proceso que leva. Se abrimos un documento longo que non foi revisado, ata que Word non acabe 
de revisar todo o documento non poderemos comezar a traballar. Ese tempo dependerá da lonxitude do 
documento e da potencia de proceso do noso computador. 

Se non imos modificar o documento é mellor desactivar esta opción, antes de abrilo. 

Se estamos creando un novo documento, non notaremos ningún atraso por ter activada esta opción. 

Revisión gramatical 

 
A revisión gramatical trata de corrixir os erros na estrutura das frases. Para realizar esta 

corrección Word debe trasladar a unha linguaxe lóxica todas as regras que rexen a gramática castelá e 
ademais debe ser capaz de realizar todas as combinacións que o idioma permite. Esta é unha tarefa 
moito máis complexa que comprobar se unha palabra existe no dicionario. Polo tanto non é de estrañar 
que a revisión gramatical realizada por Word non sexa tan perfecta como a revisión ortográfica. 

Igualmente que na revisión ortográfica existen dúas formas básicas de revisar a ortografía, revisar 
unha vez concluída a introdución do texto ou revisar mentres se vai escribindo o texto. Imos ver agora 
a primeira forma. 
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Revisar ao finalizar. 

Para elixir esta forma de revisión primeiro debemos configurar as opcións de Ortografía e 
gramática. Para iso ir ao menú Ferramentas, Opcións... e facer clic en fíchaa Ortografía e 
gramática, aparecerá un cadro de diálogo como este, debemos deixar sen marcar a casa Revisar 
gramática mentres se escribe e debemos marcar a casa Revisar ortografía mentres escribe, e 
Aceptar. 

Unha vez realizado este cambio podemos comezar a realizar a revisión dunha destas tres formas: 

1.- Facer clic na icona Revisar  da barra estándar. 
2.- Pulsar F7.  
3.- Ir ao menú Ferramentas e elixir Ortografía e gramática e pulsar Aceptar.  

Cando atope un posible erro deterase e mostraranos unha fiestra informándonos diso. Dependendo 
do tipo de erro que atope deberemos realizar unha das accións dispoñibles nesta fiestra. 

Imos velo co exemplo que se mostra nesta imaxe.  

 

Na superior aparece en cor verde a palabra detectada como errónea (do erros) e a frase do texto 
na que se atopa esa palabra. 

Xusto encima aparece unha explicación do erro atopado, neste caso "Concordancia no grupo 
nominal" e debaixo temos unha zona titulada Suxestións: na parte inferior unha lista coas suxestións 
para corrixir a palabra errónea. En moitos casos, como neste, dentro desta lista atoparase a palabra 
correcta (o congreso). 

Neste caso o erro era a falta de concordancia entre a contracción  (de el)/del) e o nome (errores).  

Neste caso a primeira suxestión da lista é a correcta, pero se non fose así bastaría facer clic na 
suxestión correcta para seleccionala.  

Chegados a esta situación debemos decidir que botón da dereita pulsamos, neste caso o máis 
adecuado sería "Cambiar", pero vexamos o significado de cada un deles 

Omitir unha vez . Non realiza ningunha acción sobre a palabra errónea e continúa revisando o 
documento.  

Omitir regra. Cada vez que volva atopar un erro deste tipo pasarao por alto sen realizar ningunha 
acción. Continúa revisando o documento. 
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Oración seguinte. Se a suxestión ofrecida non é boa podemos facer clic na zona "erro gramatical" e 
corrixir nós mesmos o erro e a continuación pulsar o botón Oración seguinte. 

Cambiar. A palabra seleccionada da lista de suxestións substituirá á palabra errónea. 

Explicar.... Aparece o asistente cun "bocadillo" 
explicando o tipo de erro atopado na frase.  

O resto dos botóns teñen a mesma función que xa vimos 
para a ortografía.  

Revisar mentres se escribe. 

Esta é outra forma de revisar a gramática. Para elixir 
esta forma de revisión debemos ir ao menú Ferramentas, 
Opcións... e marcar a casa Revisar gramática mentres se 
escribe e pulsar Aceptar. 

A partir dese momento Word efectuará a revisión 
gramatical de modo permanente, de forma que nos 
mostrará os erros que xa existen no texto e os que 
cometamos segundo imos introducindo novo texto.  

A diferenza respecto ao método anterior é que cando 
atope un posible erro non nos mostrará o cadro de diálogo que vimos anteriormente, senón que 
subliñará o posible erro cun subliñado ondulado en cor verde, como vemos na imaxe da dereita. 

Para corrixir o erro debemos colocar o cursor na palabra subliñada e pulsar o botón dereito do rato, 
entón aparecerá unha pequena fiestra como a que vemos na imaxe que nos permitirá tratar o erro de 
forma similar a como acabamos de ver. Vexamos as características desta fiestra:  

Suxestións. A partir da segunda liña móstranos, en letra negriña, a lista de palabras suxeridas para 
corrixir o erro, se consideramos que algunha suxestión é correcta non temos máis que seleccionala co 
cursor e facer clic, Word substituirá a palabra subliñada pola suxestión elixida. Neste caso a suxestión 
é correcta: bonita. 

Omitir unha vez . Pasará por alto esta oración sen realizar ningunha acción sobre ela. 

Gramática. Ao facer clic aquí levaranos á mesma fiestra que acabamos de ver cando revisamos a 
gramática ao finalizar.  

Acerca desta oración. Do mesmo xeito que ocorría na opción explicar do anterior método de 
repasar a gramática, ao pulsar sobre esta opción aparece o asistente dando unha pequena explicación 
sobre o erro.  

Autocorrección  

Mediante a autocorrección Word pode corrixir algúns erros que non é capaz de detectar por outros 
métodos e ofrécenos a posibilidade de realizar as nosas propias correccións. 

Por exemplo, como podes ver na imaxe, cada vez que atope a palabra “u once” a cambiará coa 
palabra “u once. De igual forma substituirá por  “o escuro” por “u escuro”.  

Para ver e modificar as diferentes opcións da Autocorrección ir ao menú Ferramentas, Opcións de 
Autocorrección... e aparecerá un cadro de diálogo como este, imos ver as posibilidades máis 
interesantes. 
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Corrixir Dúas Maiúsculas Seguidas. Se activamos esta casa cando aparezan dúas maiúsculas 
seguidas ao principio dunha palabra Word substituirá a segunda maiúscula por unha minúscula. 

Por exemplo: "COrrixir Dúas Maiúsculas 
Seguidas" corrixiríase a: "Corrixir Dúas 
Maiúsculas Seguidas". 

Pór en maiúscula a primeira letra dunha 
oración. Pon en maiúscula a primeira letra logo 
dun signo de puntuación que indique o final 
dunha oración, por exemplo un punto, un final 
de interrogación, etc. 

Pór en maiúscula a primeira letra de celas 
de táboas. Cando hai texto nunha cela fai que 
empece por maiúscula. 

Corrixir configuración de teclado. Corrixe 
posibles configuracións erróneas do teclado 
automaticamente. 

Pór en maiúscula os nomes de días. Pon en maiúscula os nomes dos días da semana. 

Corrixir o uso accidental de bLOQ mAYÚS. Cando atopa unha palabra coa primeira letra en 
minúscula e as seguintes en maiúsculas cámbiaa pola primeira en maiúscula e as seguintes en minúsculas 
e desactiva o bloqueo de maiúsculas. 

Substituír texto mentres escribe. Ao activar esta casa substitúe as palabras da columna 
Substituír polas palabras da columna Con. Desta forma pódense corrixir erros como os que vemos na 
imaxe. Por exemplo, a palabra "que" cando vai detrás dunha interrogación vai sempre acentuada.  

Agregar. Tamén podemos engadir e eliminar filas a esta lista. Basta con encher os campos 
Substituír e Coas palabras que queiramos e o pulsar o botón Agregar.  
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Por exemplo, agregamos que cada vez que atope as siglas A.N.P.A. as substitúa por Asociación de 
Nais Pais de Alumn@s. 

Tamén temos dispoñible o botón Excepcións... que nos permite especificar unhas excepcións a 
algunhas opcións de Autocorrección .  

Por exemplo, para a casiña Pór en maiúscula a primeira letra dunha oración podemos indicar unha 
lista de abreviaturas para as que non queremos que se aplique a regra, como podemos ver na imaxe.  

Temos outras dúas fichas para asignar excepcións noutros casos. 
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 Deseño de páxina (I) 

Capítulo 7.  

Configurar páxina 

Cando estamos escribindo nun documento Word é coma se o fixésemos nunha folla de papel que logo 
pode ser impresa. Polo tanto, existe un área na cal podemos escribir e unhas marxes os cales non 
podemos exceder. 

Estas marxes defínense no menú 
Arquivo, Configurar páxina. . .  móstranos un 
cadro de dialogo como este con tres 
pestanas:  

No cadro de diálogo da pestana Marxes 
podemos fixar as marxes tecleando os cm. 
desexados en cada campo. 

Superior: debemos indicar a distancia 
entre o bordo superior da páxina e a 
primeira liña do documento. 

Inferior: indicaremos a distancia entre a 
última liña do documento e o bordo inferior 
da páxina. 

Esquerdo: introduciremos a distancia 
entre o bordo esquerdo da páxina e o principio das liñas do documento. 

Dereito: indicaremos a distancia entre o bordo dereito da páxina e o final das liñas do documento.  

Encadernación. É un espazo adicional para cando imos utilizar as páxinas para encadernar un libro. 

Posición da marxe interna. Posición da marxe interna, normalmente refírese á marxe de 
encadernación. 

Orientación. Aquí indicamos se a páxina ten orientación vertical (a máis usual) ou horizontal (tamén 
chamada apaisada).  

Páxinas. Podemos establecer varias páxinas, nese caso temos varias opcións: Marxes simétricas, 
Dúas páxinas por folla ou Libro encartado. Ao establecer cada unha destas opcións a vista previa 
mostrarache claramente en que consisten. 

Na parte dereita da pantalla temos a Vista previa que nos dará unha idea bastante aproximada de 
como afectan os cambios que introducimos ao deseño da páxina. 

Se pulsamos o botón Predeterminar, os valores actuais serán os que se utilicen nos novos 
documentos que cremos. 

Na pestana Papel determinaremos o tipo de papel a utilizar para a impresora, A4, Carta, etc. e 
tamén a bandexa da que tomará o papel a impresora, no caso de que teña máis dunha. 
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Na ficha Deseño fixaremos a posición de Encabezados e pés de páxina. Dixemos que fora das 
marxes non se pode escribir, pero hai unha excepción, os encabezados e pés de páxina escríbense na 
zona das marxes. Se imos utilizar encabezados ou pés de páxina, debemos telo en conta á hora de 
fixar a amplitude das marxes. 

Os encabezados e pés de páxina son un texto, xeralmente dunha ou dúas liñas, que se repite en 
todas as páxinas, onde se adoita indicar cousas como o título do documento, o autor, etc. Verémolos con 
detalle no punto correspondente deste Capítulo. Se imos utilizar encabezados ou pés de páxina 
deberemos ir á ficha Deseño e nese cadro de diálogo encheremos os campos correspondentes: 

Encabezado: indicaremos os cm. que desexamos que haxa entre o bordo superior do papel e a 
primeira liña do encabezado.  

Pé de páxina: diremos os cm. que deben quedar entre a última liña do pé de páxina e o bordo 
inferior da páxina.  

 

Números de páxina  

Cando creamos un documento, Word 
numera correlativamente as páxinas 
para poder referencialas, ese número é 
o que aparece na parte esquerda da 
barra de estado, pero este número de 
páxina non aparece no documento. 

Se queremos que os números de 
páxina aparezan no noso documento 
cando o imprimamos deberemos 
inserilos dunha das dúas formas posibles: Mediante o menú Inserir ou mediante os Encabezados e pés 
de páxina.  

Se o noso documento contén Encabezados e 
Pés de páxina convén inserir tamén os números de 
páxina ao mesmo tempo, como veremos máis 
adiante.  

Se non é así se poden inserir os números de 
páxina mediante o menú Inserir,  que imos ver 
agora.  

En calquera caso Word colocará os números de 
páxina no encabezado ou o pé de páxina, segundo a 
posición que elixamos para o número de páxina.  

Para inserir números de páxina debemos ir ao 
menú Inserir,  Números de páxina. . .  e aparecerá 
un cadro de diálogo como este. 

Posición. Neste campo debemos elixir se queremos que os números de páxina aparezan na parte 
superior ou inferior da páxina. Facendo clic no botón do triángulo podemos seleccionar unha das dúas 
alternativas. 
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Aliñación. Neste campo elixiremos entre as cinco que se nos mostran cando facemos clic no botón do 
triángulo, como vemos nesta imaxe. Na zona da dereita podemos ver en Vista previa como quedan 
aliñados os números de páxina en cada caso. O pequeno cadrado representa a posición do número de 
páxina.  

Se o noso documento vaise a imprimir nunha soa cara da folla de papel  convén elixir entre as 
aliñacións Esquerda,  Centro ou Dereita,  mentres que se imos imprimir a dúas caras para encadernalo 
como un libro convén elixir entre Interior e Exterior.  

A máis utilizada é a Exterior,  como vemos na imaxe, nas páxinas impares o número de páxina 
imprímese á esquerda e nas páxinas pares imprímese á dereita. 

Para ver os números de páxina na pantalla do noso computador hai que estar en modo vista Deseño 
de Impresión e ven nun ton máis claro. 

Número na primeira páxina. Se deixamos sen marcar esta casa non se imprimirá o número de 
páxina na primeira folla. Esta opción está pensada para cando a primeira páxina será a portada do 
documento e non convén que apareza o número da páxina. 

Formato. Este botón permite elixir o formato dos números de páxina. Ao facer clic sobre o 
triángulo do campo Formato de número desprégase unha lista como a que vemos nesta imaxe para que 
seleccionemos o formato que máis nos guste. 

Temos dúas alternativas para indicar en que número empezará a numeración das páxinas:  

1.- Continuar desde a sección anterior (ou empezar desde un, se esta é a primeira sección). 

2.- Iniciar no número que especifiquemos no cadro de á beira. 

Se temos estruturado o noso documento en capítulos, tamén podemos incluír o número do capítulo 
xunto co da páxina, como veremos máis adiante.  

Se queremos incluír un texto diante do número de páxina, como, por exemplo. "páx.:" deberemos, 
no modo vista de Deseño de páxina, facer dobre clic sobre o número de páxina, co que se abrirá o 
encabezado ou pé de páxina, a continuación seleccionar o cadro de texto que contén o número de 
páxina, escribir o texto "páx.:" e deixar un espazo en branco diante do número de páxina. 

Encabezados e pés de páxina 

Un encabezado é un texto que se inserirá automaticamente ao principio de cada páxina. Isto é útil 
para escribir textos como, por exemplo, o título do traballo que se está escribindo, o autor, a data, etc. 

O pé de páxina ten a mesma funcionalidade, pero se imprime ao final da páxina, e adoita conter os 
números de páxina. 

Para crear ou modificar encabezados ou pés debemos ir ao menú Ver, e facer clic en Encabezado e 
pé de páxina. . .  aparecerá un cadro de diálogo como este. Para poder ver os encabezados e pés de 
páxina hai que estar no modo vista de Deseño de impresión. Se facemos dobre clic sobre un 
encabezado ou pé existente tamén se abrirá esta pantalla. 

Observar como apareceu un recuadro punteado co rótulo Encabezado, o cursor situouse dentro, e 
tamén se abriu a fiestra flotante Encabezado e pé de páxina que contén as iconas con todas as 
opcións dispoñibles. 
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Agora podemos teclear o encabezado dentro do cadro punteado e, se o cremos conveniente, 
inserir números de páxina, data, etc., mediante as iconas da fiestra flotante, como imos ver a 
continuación. Unha vez acabemos de editar o encabezado ou pé de páxina finalizaremos facendo clic no 
botón Pechar, á dereita da fiestra. 

Mediante este botón  podemos pasar do encabezado ao pé e viceversa. 

Barra de ferramentas Encabezado e pé de páxina.  

Imos ver os botóns máis importantes desta barra. 

 
 

 Inserir Autotexto. Ao facer clic ábrese unha lista despegable cos autotextos dispoñibles. 
Elixir un deles facendo clic sobre el. En ocasións esta opción aforra tempo xa que permite, por 
exemplo, inserir cun só clic o autor, a páxina e a data. 

 Inserir número de páxina.  
 Inserir número total de páxinas do documento. É dicir, insere o número da última páxina do 

documento.  
 Formato do número de páxina. Abrirase a fiestra que xa vimos no punto anterior que permite 

elixir o formato do número de páxina.   

 Insere a data do día en formato día/mes/ano.    

 Insere a hora actual en formato hora:  min.   
 Configurar páxina. Ábrese a fiestra para configurar a páxina que vimos ao principio deste 

tema.   

 Mediante este botón podemos pasar do encabezado ao pé de páxina e viceversa.  

 Con estes botóns pasamos ao anterior ou seguinte encabezado ou pé de páxina.   

 Ao facer clic neste botón saímos do encabezado ou pé de páxina.   
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Táboas (I) 

Capítulo 8.  

As táboas permiten organizar a información en filas e columnas, de forma que se poden realizar 
operacións e tratamentos sobre as filas e columnas. Por exemplo, obter o valor medio dos datos dunha 
columna ou para ordenar unha lista de nomes. 

Outra utilidade das táboas é o seu uso para mellorar o deseño dos documentos xa que facilitan a 
distribución dos textos e gráficos contidos nas súas casas. Esta característica emprégase sobre todo na 
construción de páxinas Web para Internet. 

Vemos, pois, que esta forma de organizar os datos é moito máis potente que utilizando as 
tabulacións ou outros métodos.  

Unha táboa está formada por celas ou casas, agrupadas por filas e columnas, en cada casa pódese 
inserir texto, números ou gráficos. 

Pódese crear unha táboa de tres formas 
equivalentes: 

Creación de táboas  

  Menú Táboa, icona da barra estándar 
ou debuxándoa co rato, segundo o tipo de 
táboa será máis útil un método ou outro, 
imos ver os tres. 

Menú Táboa.  

Para inserir unha táboa debemos ir ao 
menú Táboa,  Inserir, opción Táboa. . .  e 
abrirase un cadro de diálogo como este, no 
que debemos indicar: 

 Número de columnas. 
 Número de filas. 
 Axuste Automático. Aquí temos tres 

opcións para definir as dimensións da táboa.  
◊ Ancho de columna fixo. Se o deixamos en automático axustará o ancho para que a táboa ocupe 

todo o espazo entre as marxes da páxina. 
◊ Axustar ao contido. O ancho dependerá da cantidade de texto ou gráficos que conteña cada 

columna. 
◊ Axustar á fiestra. O tamaño axústase ao tamaño da fiestra do visor Web, se cambia o tamaño 

da fiestra, a táboa axústase ao novo tamaño. 
 Formatado Automático. Mediante este botón podemos elixir entre varios formatos xa establecidos, 

como, por exemplo, Táboa definida polo usuario que é o que se ve na imaxe. Word aplicará as 
características do formato elixido á nosa táboa. 
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o  
 

 Recordar dimensións para táboas novas. Garda as dimensións, axustes e formato actuais da 
táboa para utilizalos como valores por defecto cando creemos novas táboas. 
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Táboas (II) 

Capítulo 8- B.  

Icona.   

Ao facer clic na icona táboa da barra estándar ábrese unha fiestra como a que se mostra á 
dereita. Movendo o rato dentro da grella, poderemos seleccionar o número de filas e columnas 
facilmente. 

 

 

Por exemplo, no caso que se mostra vaise a crear unha táboa de 3 x  3  
(tres filas e tres columnas). Este método é o máis sinxelo e non permite 
opcións de formato, opcións que se poden aplicar máis adiante se o cremos 
conveniente.  

Ir a menú Táboa e seleccionar Debuxar táboa ou facer clic na icona do 

lapis 

Debuxando unha táboa. 

 da barra de Táboas e bordos, o cursor tomará a forma dun lapis. 
Facer clic e arrastrar o cursor para debuxar o rectángulo co tamaño total da táboa. A continuación 
debuxar as filas e columnas, coma se fixésemolo cun lapis. Na barra de Táboas e bordos temos iconas 
para traballar coas táboas que veremos máis adiante. 

Este método é máis flexible á hora de deseñar táboas irregulares, como a que se mostra na imaxe.  

 

 

 

Desprazarse, seleccionar e borrar nas táboas
Unha vez temos creada a táboa imos ver como introducir contido nela. En termos xerais, non hai 

diferenza entre introducir texto dentro ou fóra dunha táboa. 

A maior parte das funcións sobre formato están dispoñibles no texto das táboas, pódese pór 
texto en negriña, cambiar o tamaño, pódense incluír parágrafos e pódense aliñar de varias formas igual 
que se fai normalmente. Podémonos desprazar polas celas coas teclas de movemento do cursor, pódese 
seleccionar, copiar e borrar o texto das celas de forma normal, pero ademais, hai algunhas formas 
específicas de desprazarse, seleccionar e borrar para as táboas que imos ver a continuación. 

   



Escola de Pais/Nais.  Informática                                                        Módulo:  Word 2003 

 

Autor: Carlos F. Cid 2009  (Pai de alumnas)                                               C.E.I.P. FRIAN-TEIS (VIGO)                                                          
 

51 

Desprazarse. 
 
Para colocarse nunha cela, basta facer clic nela co cursor.  

 

Para desprazarse Pulsar teclas 

Unha cela á esquerda MAY + TAB 

Unha cela á dereita TAB 

Unha cela arriba  frecha arriba 

Unha cela abaixo  frecha abaixo 

Ao principio da fila Alt + Inicio 

Ao final da fila Alt + Fin 

Ao principio da columna Alt + AvPág 

Ao final da columna Alt + RePág 

 
Ao pulsar a tecla TAB na última cela da táboa créase unha nova fila. 
 

Seleccionar. 
Para seleccionar unha cela colocar o cursor xusto encima ao lado esquerdo de cela, e cando o cursor 

tome a forma dunha pequena frecha negra inclinada facer clic e a cela porase en negro (vídeo inverso). 

Para seleccionar unha columna colocar o cursor xusto encima da columna, e cando o cursor tome a 
forma dunha pequena frecha negra que apunta cara abaixo facer clic e a columna quedará en vídeo 
inverso. 

Para seleccionar unha fila facer o mesmo que para seleccionar unha cela pero facendo dobre clic ou 
tamén colocando o cursor á esquerda da fila e facendo clic.  

Tamén se poden seleccionar celas, filas e columnas facendo clic dentro da cela e arrastrando ao longo 
das celas que queiramos seleccionar. 

Borrar.  

Para borrar unha cela, columna ou unha fila basta con seleccionala e pulsar a tecla Retroceso 
(Backspace), se só queremos borrar o seu contido pulsar a tecla Suprimir. 

 Ao borrar unha cela Word preguntaranos sobre a forma de desprazar o resto das columnas. Tamén 
se poden realizar todas estas funcións desde o menú Táboa. 

 Todas as operacións sobre as táboas pódense executar desde o menú Táboa, no entanto, para 
traballar máis comodamente coas táboas, Word pon á nosa disposición unha barra de ferramentas 
chamada Táboas e bordos coas funcións máis habituais, tamén dispomos dun menú contextual especial 
para táboas. A continuación imos ver todo isto. 
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Para abrir esta barra de ferramentas, ir ao menú Ver, Barras de 
ferramentas e seleccionar táboas e bordos. Imos ver as funcións 
máis interesantes desta barra.  

Barra de ferramentas Táboas e bordos 

 

 
 
 

 Lapis. Como xa vimos, con este lapis pódense crear táboas 
debuxándoas co rato.   

 Borrador. É o complemento do lapis na creación de táboas, xa 
que permite borrar as liñas da táboa. Basta colocarse na liña a borrar e 
facer clic. 

 Estilo de liña e grosor de liña. Con estas dúas funcións podemos cambiar o 
estilo e o grosor das liñas que forman a táboa. Seleccionar na barra o estilo ou o grosor adecuado e ir á 
táboa para aplicalo ás liñas que queiramos. 

 Cor e bordos. Con esta icona e os dous seguintes podemos 
dar cor aos bordos da táboa, elixir o tipo de bordo e encher as 
celas con cor. 

 Inserir táboa. Ao facer clic sobre o pequeno triángulo da 
dereita ábrese esta fiestra que nos permite realizar todas estas 
funcións de inserción. Tamén podemos axustar o tamaño das 
columnas coas tres últimas opcións. 

 Combinar e dividir. A primeira icona permite crear unha 
única cela combinando o contido das celas seleccionadas. A segunda 
icona separa unha cela en varias utilizando as marcas de parágrafo 
como elemento separador, ábrese unha fiestra para preguntarnos 
en cantas filas e columnas queremos dividir a cela seleccionada. 

 Aliñar. Permite aliñar o texto dentro das celas dunha das nove formas que se 
mostran nesta imaxe. Previamente hai que seleccionar as celas ás que se quere aplicar a 
aliñación.  

 Distribuír uniformemente. Permiten distribuír o ancho das columnas e filas uniformemente, de 
forma que todas as columnas/filas teñan o mesmo ancho. 

 Formato Automático. Este botón abrirá un cadro de diálogo no que poderemos elixir entre varios 
formatos xa establecidos. 

 Cambiar dirección do texto. O texto das celas seleccionadas escribirase na orientación que marca a 
icona, neste caso escribirase cara abaixo. Facendo clic no botón, a orientación vai cambiando de tres 
formas distintas, normal, cara arriba e cara abaixo. 
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 Ordenar. Permite ordenar as celas da táboa en orde 
descendente ou ascendente segundo o seu contido. Se as celas 
conteñen datas ou números terao en conta ao ordenar. 

 Suma Automática. Hai que colocar o cursor na cela que 
queiramos que conteña o resultado e picar nesta icona, de 
forma automática realizarase a suma de todas as celas que 
estean por encima (na mesma columna).  

 
Posibles erros:  Para que se poida realizar a suma, o contido 

das celas ha de ser números. Se o contido non son números 
aparecerá unha mensaxe de erro ("Final de fórmula 
inesperado"). 

 
No entanto, esta función ten un comportamento en certa forma "intelixente" posto que, por exemplo, se 

unha columna contén números en todas as celas excepto na primeira (onde adoita ir o título da columna) 
non se produce ningún erro e a suma realízase correctamente.  

 
Tamén, se colocamos varios números dentro dunha mesma cela, separados por brancos, consideraraos a 

todos ao realizar as sumas. 
 
Aparte da Suma Automática, pódense facer outras moitas operacións 

nunha táboa, co comando Fórmula do menú Táboa. 
 
Por exemplo, pódese realizar a suma das celas situadas á esquerda, e 

tamén se pode especificar un formato concreto para visualizar os 
resultados, no caso que vemos nesta figura, se o valor é cero, aparecerá 
0,00 e poranse os puntos para separar os miles e cómaa para separar os 
decimais. 

Facendo clic co botón dereito do rato sobre unha táboa ábrese o 
menú contextual de Táboas como mostra esta imaxe.  

Menú contextual de Táboas 

Desde aquí podemos executar algunhas das funcións que acabamos de 
ver na barra de ferramentas de Táboas e bordos, e tamén podemos 
acceder a Propiedades de táboa. . .  onde atoparemos as distintas 
formas de axustar o texto que rodea a táboa, así como a forma de 
establecer marxes e espazado nas celas:  

Word permite meter dentro dunha cela outra táboa completa, é o que se chama aniñar táboas. 

Máis cousas. 

Tamén é posible arrastrar unha táboa completa a outra zona da páxina de forma moi sinxela. Cando 
inserimos unha imaxe dentro dunha cela que contén texto podemos elixir entre varias formas de que o 
texto se axuste á imaxe ou gráfico. 
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Converter texto en táboas. 
  

En ocasións dispomos de datos cunha determinada estrutura que nos gustaría pasar a unha táboa. Por 
exemplo, temos unha serie de datos organizados en columnas mediante tabulacións.  

Word dispón dunha potente ferramenta capaz de pasar datos deste tipo a táboas. Se os datos están 
ben organizados a facilidade para pasalos a táboa é sorprendente. Pódense pasar tanto datos numéricos 
como alfanumérico. 

De forma similar tamén se poden pasar os datos contidos nunha táboa a texto.  

 
Axustar o texto ao redor da táboa. 

É posible decidir se queremos que o texto que 
rodee a táboa se axuste a esta. Ademais pódese 
aliñar a táboa á esquerda, centrada e á dereita. 
Podemos combinar estas posibilidades para obter o 
axuste desexado.  

Como se fai?. Seleccionar a cela, columna, fila 
ou táboa sobre a que imos realizar o axuste. No 
menú Táboa, facer clic en Propiedades de táboa. . .  
e abrirase a fiestra que temos á dereita. Tamén se 
pode acceder mediante o menú contextual das 
táboas. 

Agora basta picar na icona adecuada segundo 
queiramos o Axuste de texto (Ningún ou o redor) e 
o mesmo coa Aliñación que elixamos (Esquerda,  
Centro ou Dereita). 

 

 
Pódese definir o espazo que queremos que exista entre o bordo da cela e o texto ou gráficos que 

contén. Pódese definir a marxe superior, inferior, Esquerdo e dereito. 
 
Abrir a fiestra Propiedades de táboa como se explicou no punto anterior, picar no botón Opcións. . .  e 

abrirase esta fiestra, na que poderemos indicar as marxes desexadas nas correspondentes casas.  

Marxes nas celas (Cell padding) 

 
 

Con espazo entre 

o texto  e o bordo 
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Na mesma fiestra podemos marcar a casa Permitir espazado entre celas, e dar os cm. de separación. 

Espazo entre celas (Cell spacing) 

 
 
 
 
 
 
Esta opción permítenos deseñar as táboas cun espazo determinado de separación entre celas. 

Equivale a facer o bordo máis ancho. 
 

Xa podemos mover a táboa co cursor, basta colocar o cursor na esquina superior dereita da táboa 

e, cando apareza esta icona

Mover as táboas libremente  

, picar e arrastrar a táboa ao lugar onde queiramos. 

 

 
Esta opción permítenos crear unha táboa dentro doutra. É dicir, dentro dunha casa podemos crear 

unha nova táboa coas súas propias características.  
Se eliminamos a táboa principal tamén desaparece a táboa aniñada. 
Tamén se poden colocar dúas táboas paralelas, unha á beira da outra. 
Como se fai? Simplemente hai que colocar o cursor na cela que queiramos e inserir outra táboa. 
 

 

Táboas aniñadas. 

a1 . Esta é a primeira casiña ou cela 
da táboa pai.  

a2. Esta é a segunda cela da táboa pai, que contén 
unha táboa aniñada con seis casiñas. 
 

Casiñas da táboa aniñada 

b1. b2. b3. 

b4. b5 b6 

a3. a táboa pai ten catro  a4 celas da a1 a  a4 e a táboa aniñada seis celas da 
b1 a la b6.  

 

 
 
 
 
 
 

Táboa con espazo 

entre celas 
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En Word97 era posible inserir imaxes nas celas das táboas pero non se permitía que o texto 

axustásese á imaxe. Agora xa é posible axustar o texto de varias formas.  
 

Como se fai? 
 

Seleccionar a cela na que queremos inserir a imaxe, no menú Inserir,  Imaxe,  desde Arquivo,  ou 
Imaxes predeseñadas. 

 
Unha vez inserida a imaxe, seleccionala e no menú Formato,  Imaxe veremos unha fiestra como esta 

en a que debemos elixir na ficha Deseño, veremos un cadro de diálogo como o que ves á dereita, elixir o 
Estilo de axuste adecuado (En liña co texto,  Cadrado,  Estreito,.) e a Aliñación horizontal (Esquerda,  
Centrada,...)  

Axuste de imaxes dentro de táboas 

 

Tamén podemos chegar a esta fiestra facendo clic sobre a imaxe co botón dereito do rato e elixindo 
Formato de imaxe. 

Aquí abaixo vemos un exemplo:  

O texto vaise axustando a 
forma do debuxo ou a imaxe e 

pódese facer de diferentes 
xeitos.  

Aquí 
podemos ver como 
o texto vai o 

redor do gráfico. 

Neste caso o texto axustámolo 
de forma 
cadrada co 
debuxo. Pero 
tamén o 

podiamos axustar en liña ou 
incluso detrás do texto. 
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Converter texto en táboa  

Converter un texto nunha táboa pode ser moi útil en certas ocasións. Por exemplo se temos datos antigos 
escritos como texto con tabulacións, como se mostra nesta imaxe, pode interesarnos convertelos a unha 
táboa para poder sumar columnas, obter medias, etc. 

 

 

 

Tamén pode interesarnos pasar os datos a táboas para aplicarlles certos formatos, como bordos, cores, 
etc. 

 
 

Para pasar un texto a unha táboa debemos seleccionar o texto primeiro, logo ir ao menú Táboa, 
seleccionar Converter e elixir Converter texto en táboa. . . ,  como vemos nesta imaxe, entón abrirase o 
cadro de diálogo Converter texto en táboa que vemos na 
seguinte imaxe.  

Neste cadro de diálogo Word presentaranos de que 
xeito vai converter o texto en táboa. Nesta imaxe vemos o 
resultado para os datos anteriores. 

Podemos comprobar como se van a crear 3 columnas e 5 
filas e que para separar o texto usáronse Tabulacións. 

Estes datos foron xerados por Word de forma 
automática tendo en conta o texto inicial. 

Nós eliximos para o Axuste Automático,  Axustar 
Automaticamente ao contido.  

Logo de facer clic en Aceptar obtense a táboa que se mostra na seguinte imaxe. 

 

 

 

 
 

 

Como se pode ver o resultado foi perfecto, temos unha táboa que respecta a estrutura dos datos 
contidos no texto do que partiamos.  

Isto foi así porque os datos do texto inicial estaban ben separados por tabulacións.  

CURSO INFORMÁTICA WORD EXCEL 

HOMES 2 6 

MULLERES 12 12 

NENOS 9 8 

TOTAL 23 26 

CURSO  INFORMÁTICA WORD EXCEL 
HOMES   2 6 
MULLERES 12 12 
NENOS 9 8 
TOTAL 23 26 
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Noutras ocasións os resultados poden non ser tan perfectos. Para eses casos temos a posibilidade de 
cambiar o elemento que utiliza Word para realizar a conversión. Segundo teñamos estruturado o texto 
inicial interesaranos utilizar como separador marcas de parágrafo, punto e coma, tabulacións ou ata calquera 
outro carácter que elixamos.  

Se aínda así non conseguimos que a conversión sexa boa podemos modificar o texto inicial para inserir 
algún carácter que separe un dato do seguinte, e logo utilizar ese carácter no campo "Separar texto con" 
xeral, sempre que os datos iniciais teñan algunha estrutura os resultados que se obteñen son bastante bos. 

 

 
Converter táboa en texto  

Pódese converter unha táboa en texto de forma similar á que vimos. 

Unha vez seleccionada a táboa ir ao menú Táboa, seleccionar Converter e elixir 
Converter táboa en texto..., aparecerá un cadro de diálogo como o que vemos 
nesta imaxe indicándonos o carácter que vai utilizar como separador no texto 
resultante. Se non nos parece adecuado podemos seleccionar outro carácter. 

Pulsar Aceptar e a táboa será convertida en texto, inserirase o carácter 
separador elixido entre os datos de cada par de celas. 

CURSO INFORMÁTICA WORD EXCEL 
HOMES 2 6 
MULLERES 12 12 
NENOS 9 8 
TOTAL 23 26 



Escola de Pais/Nais.  Informática                                                        Módulo:  Word 2003 

 

Autor: Carlos F. Cid 2009  (Pai de alumnas)                                               C.E.I.P. FRIAN-TEIS (VIGO)                                                          
 

59 

Estilos (I) 

Capítulo 9.  

Un estilo é un conxunto de formatos identificados por un nome. A principal vantaxe de utilizar 
estilos é que cun só clic aplicamos varias características de formato á vez.  

Existen moitos estilos xa definidos (ou predefinidos) en Word 2003

Por exemplo, podemos definir un estilo para aplicar aos títulos dos nosos documentos, outro estilo 
para escribir as direccións de correo, outro estilo para cando queremos resaltar algo importante do 
texto, etc. 

, por exemplo, o estilo "Titulo 
1 " está composto por tamaño de letra de 16 puntos,  fonte "Arial", negriña e parágrafo aliñado á 
esquerda. Pero, ademais, pódense crear estilos padróns, coas características de formato que 
desexemos.  

Definir estilos padróns axuda a que os nosos documentos teñan un deseño propio e permítenos 
traballar máis eficientemente.  

 

Aplicar estilos
Para acceder aos Estilos podemos utilizar o panel de tarefas, os menús ou a 

barra de formato. Son diferentes formas de facer o mesmo.  

  

Para acceder aos paneis de formato ir ao menú Formato e seleccionar 
Estilos e formato.   

Tamén podemos acceder desde o botón  formato da barra de 
formato.  

O panel de Estilos e formato ten o aspecto que ves na imaxe seguinte.  

Para aplicar un estilo a un texto do noso documento só tes que 
seleccionar o texto e facer clic nun dos estilos que se mostran na zona Elixa 
o formato que desexa aplicar do panel Estilos e formato. 

Nesta imaxe ven cos estilos Pé de páxina,  Título 2,  Título 3.  

Se non tes aberto o panel de Estilos e formato podes usar a barra de 
formato para aplicar un estilo. Selecciona o texto ao que vas aplicar o estilo 
e fai clic no triángulo do cadro Estilo (na barra da imaxe é o cadro que pon 
Normal), abrirase unha lista despregable con todos os estilos dispoñibles, 
basta con facer clic no estilo elixido e este aplicarase ao noso texto. 

Se antes de aplicar un estilo non seleccionamos un texto, aplicarase o 
estilo ao texto que insiramos partir dese punto ata que volvamos cambiar o 
estilo. 
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Os propios elementos da lista teñen aplicado o estilo que representan, 
desta forma pódese ver o efecto que ten o estilo que imos aplicar sobre o 
texto. 

Ademais, se queremos ver con detalle como está definido o estilo podemos 
ir ao triángulo que hai á beira de Estilos e formato, na cabeceira do panel, e 
despregarase unha lista coa opción Mostrar formato que nos mostrará un 
panel como o que ves a dereita.  

Neste panel ven todos os elementos que compón o estilo, como o tipo de 
aliñación,  o tamaño da fonte,  etc. Tamén podemos ver os atributos 
referentes ao estilo Parágrafo, como a aliñación, nivel de esquema, etc. 

 

Crear un estilo 

Crear, modificar e borrar estilos 

Para crear un estilo dun xeito fácil o mellor é definir o estilo nunha parte 
do noso documento. É dicir, aplicar todas as características de 
formato que queremos que formen o novo estilo a un anaco do 
documento. 

A continuación facer clic no botón Novo Estilo do panel Estilos e 
formato,  abrirase o cadro de diálogo Novo Estilo, escribir o nome do 
novo estilo e pulsar Aceptar. 

O cadro de diálogo Novo Estilo permite cambiar 
algunhas das características do formato que temos 
definido ata ese momento. 

Por exemplo, na imaxe podes ver que o estilo que imos 
definir ten fonte Comic Sans MS, 1ou pt, Sangría 
Cursiva e Centrado,? se agora quixésemos engadir o 
estilo negriña non teriamos máis que facer clic no botón 
negriña. 

Co que acabamos de explicar podes comezar a crear 
estilos, unha vez practiques un pouco coas opcións 
básicas podes entrar a ver as opcións máis avanzadas 
deste cadro de diálogo como che explicamos no punto 
seguinte a través dun tema avanzado.  

Se prefires crear un estilo desde a barra de 
formato é aínda máis fácil, só tes que seleccionar o 
texto que contén o formato e escribir o nome do novo 
estilo no cadro de estilos da barra de formato e 
pulsar a tecla  . 
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Modificar un estilo 

Para modificar un estilo debes ir ao panel Estilos e 
formatos. . .  e seleccionar o estilo que queres modificar, ao 
facer clic no triángulo da dereita despregarase un menú coa 
opción Modificar. . . ,  como podes ver na imaxe darriba na que 
seleccionamos o estilo Novo.  Abrirase o cadro de diálogo 
Modificar estilo que podes ver na imaxe seguinte.   

Neste cadro de diálogo podes modificar as 
características do formato que desexes, para iso tes uns 
botóns cos elementos do formato máis usuais, como son o 
tipo de fonte,  o tamaño,  negriña,  cursiva,  subliñado,  cor 
de fonte,  aliñación,  interliñado,  sangrías, . . .  

A continuación podes ver a fiestra coa vista previa do 
estilo. Cada modificación que fagas verase reflectida de 
forma inmediata nesta fiestra, así poderás facerte unha idea 
do novo aspecto do estilo. 

Debaixo da fiestra da vista previa hai unha liña onde están descritas todas as características do 
estilo. 

No caso da imaxe o estilo ten fonte Comic Sans MS, 14 pt. negriña….. 

No caso de que a característica do formato que queres modificar non 
teña un botón neste cadro de diálogo podes facer clic no botón Formato e 
abrirase un despregable como o que ves á dereita para que poidas acceder a 
modificar calquera característica do formato. 

Por exemplo, se queres engadir ao estilo un efecto de sombra, terías 
que facer clic en Fonte. . .  para que se abrise o cadro de diálogo Fonte e 
poder marcar o efecto de sombra.  

Se queres podes ver o resto de opcións deste cadro de diálogo e do 
anterior, como son os cadros "Estilo baseado en , " "Estilo do parágrafo seguinte",  etc., que se verá 
nun tema avanzado. O tema de estilos é un pouco máis complicado que o que viramos ata agora neste 
curso de Word 2003

Borrar un estilo 

, polo tanto recoméndoche practicar primeiro os conceptos sinxelos antes de 
empezar cos conceptos avanzados. 

 

Para borrar un estilo debes ir ao panel Estilos e formatos. . .  e 
seleccionar o estilo que queres borrar, ao facer clic no triángulo da 
dereita despregarase un menú coa opción Limpar Formatado. . . ,  
como podes ver na imaxe da dereita. 

Hai que ter en conta que ao eliminar un estilo, desaparecerá o 
formato correspondente dos parágrafos que tivesen aplicado ese 
estilo. 
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Ao crear e modificar estilos temos 
que encher un cadro de diálogo con 
algúns cadros e casas de verificación que 
convén explicar cun pouco de detalle. É o 
que imos facer neste tema avanzado. 

Propiedades dos Estilos 

Coñecer estas cuestións pódenos 
axudar a sacar máis proveito dos estilos. 

-  Tipo de estilo.  
-  Estilo baseado en.  
-  Estilo do parágrafo seguinte.  
-  Agregar ao padrón 
-  Actualizar automaticamente.  

 
 

Tipos de estilo. 

O cadro Tipo de estilo admite catro valores: Parágrafo,  Carácter,  Táboa e Lista.  

1)   O estilo de carácter afecta a carácteres, e ten definidas características como o tamaño dos 
carácteres, se están en cursiva, etc. Un estilo de tipo carácter non pode conter características 
de formato parágrafo, como a aliñación, interliñado, etc. Por isto esas características están 
deshabilitadas no cadro de diálogo. 

Cada tipo de estilo distínguese dos outros por un símbolo que aparece detrás do seu 
nome. O tipo carácter ten como símbolo unha a ("a subliñada") como podes ver na imaxe darriba 
para o estilo chamado "Estilo1". 

2) O estilo de parágrafo, pode conter todas as 
características do estilo carácter e ademais tamén 
características do formato de parágrafo, como 
interliñado, sangrías, etc.  

O tipo parágrafo ten como símbolo que o identifica 

este: , como podes ver na imaxe de abaixo para o 
estilo chamado "Curso-word". 

3) O estilo de lista, aplícase ás listas e pode conter as 
características que ves no cadro de diálogo da dereita, 
como o cadro "Iniciar en: ”  onde se indica o número ou 
letra en que empezará a lista, fonte,  estilo,  sangrías,  
etc.  

 

O tipo lista ten como símbolo que o identifica unha icona en forma de lista como podes ver na 
imaxe da dereita para o tipo estilo chamado lista. 
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4) O estilo de táboa, aplícase ás táboas e pode 
conter practicamente todas as características do estilo 
carácter e ademais tamén características das táboas 
como tipo de bordos, etc. O tipo táboa ten como símbolo 
que o identifica unha icona en forma de cuadrícula, como 
podes ver na imaxe anterior para o estilo chamado 
"Estilo1".  

Estilo baseado en. Ao definir un estilo podemos utilizar 
outro estilo para basearnos nel. Desta forma o estilo tomará 
as características definidas para o estilo no que nos 
baseamos, máis a novas que engadamos ao definilo. Esta 
posibilidade é moi útil xa que facilita definir varios estilos 
que se diferencian en poucos detalles xa que nos aforramos 
definir moitas características.  

Segundo o tipo de estilo sexa parágrafo, carácter ou 
táboa aparecerán uns estilos ou outros no cadro despregable 
"Estilo baseado en “. 

 Estilo do parágrafo seguinte. Este cadro só está dispoñible para o tipo de estilo Parágrafo. 

 Permite definir o estilo que terá o parágrafo seguinte 
ao estilo que estamos definindo. É dicir, cando 
esteamos aplicando o estilo e pulsemos a tecla  
INTRO deixará de aplicarse o estilo que definimos e 
aplicarase o que poñamos en Estilo "do parágrafo 
seguinte".  Isto adóitase utilizar por exemplo nos 
títulos nos que o parágrafo seguinte será do estilo 
normal. 

 Agregar ao padrón. Se non marcas esta casa o novo 
estilo só estará dispoñible no documento actual, se a 
marcas estará dispoñible en todos os documentos que 
utilicen o padrón actual. 

 Se o padrón actual é o padrón Normal, o novo estilo 
estará dispoñible tamén nos novos documentos que se 
cren. Xa que os documentos novos créanse utilizando o 
padrón Normal.  

 Os documentos que existían antes de agregar ao padrón non terán accesible o novo estilo, só está 
accesible para os novos documentos. Se queremos que un documento teña acceso a un estilo 
creado despois debemos facelo co Organizador.  

 Recoméndote ver que é un padrón no Capítulo 1 0  para entender mellor este punto. 

 Actualizar automaticamente.  Word volve definir automaticamente o estilo cada vez que se 
modifique manualmente o estilo. Ademais aplica a modificación a todos os parágrafos do 
documento actual que teñan ese estilo. 
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Os estilos modifican o formato dun documento, pero tamén se pode modificar o formato de forma 
manual, sen aplicar estilos, como vimos no Capítulo 5. Entón, Que ocorre se un parágrafo dun 
documento ten aplicado un estilo e queremos aplicarlle un formato manual? 

Como vimos hai diferentes tipos de estilos, estilos creados polo usuario, predefinidos por Word, 
estilos de carácter, de parágrafo, etc. Como interactúan os diferentes tipos de estilos entre si? Que 
preferencias existen cando se aplican varios tipos de estilos sobre un documento? 

Exposto o tema así parece un pouco dificultoso, pero en realidade non o é, xa que se aplican unhas 
normas de sentido común que fai que na maioría das ocasións non haxa ningún problema. 

 
As normas xerais son estas tres: 

 
1. O formato que se aplica en último lugar ten preferencia sobre os anteriores. 
2. Ten preferencia o formato manual sobre os estilos. 
3. Ten preferencia o formato carácter sobre o formato parágrafo. 

Pero, en certas ocasións, poden aparecer situacións nas que se producen algúns conflitos que 
requiren un estudo máis detallado. 

Por exemplo, imaxina que temos un texto con formato de tipo parágrafo que pon a letra en cursiva 
(ademais doutras características), se agora a certa palabra do texto aplicámoslle un formato carácter 
que ten a letra en cursiva (ademais doutras características) Cal será o resultado? Pois esa certa 
palabra do texto non quedará en tipo cursiva, senón en tipo normal. A razón é que Word interpreta que 
o estilo carácter pretende diferenciar unha palabra do resto de texto, e como o resto do texto está en 
cursiva, para que se diferencie pona en estilo normal. O cal é bastante lóxico.  

 

Preferencias entre estilos 

Máis sobre estilos 

Ámbito dun estilo. 

Un aspecto importante ao crear un estilo é saber en que documentos estará visible. É dicir, cando 
aparece o estilo ao despregar o cadro de estilos da barra de formato ou cando aparece na lista do 
panel de Formatos e estilos. 

Como norma xeral un estilo só está visible no documento en que se crea. Se 
marcamos a casa Agregar ao padrón estará visible en todos os documentos que 
se cren con ese padrón. En calquera caso, só está visible para os novos 
documentos non para os antigos. Unha forma de saltarche esta norma é co 
Organizador, como verás máis abaixo. Outra forma é mostrar todos os estilos no 
panel de Formatos e estilos. 

Personalizar e Mostrar estilos.  

O panel Formatos e estilos  mostra os estilos dispoñibles para o documento aberto. 

Pero hai máis posibilidades para ver máis estilos, na parte de abaixo do panel, feixe clic en Mostrar 
e aparecerá un despegable coas opcións que ves na imaxe da dereita. Por exemplo se elixes Todos os 
estilos, aparecerán na lista do panel todos os estilos creados por Word. Se elixes Estilos dispoñibles 
só aparecerán os estilos utilizados no documento máis os correspondentes ao padrón actual. Coa opción 
Personalizar poderás decidir que estilos concretos queres que se mostren no panel.  
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O Organizador.  

Cada documento ten asociados uns estilos dispoñibles en función do padrón á que pertence e se se 
crearon novos estilos para el. Pero hai unha ferramenta que permite facer que un documento teña 
acceso a outros estilos. Esa ferramenta chámase Organizador. 

O Organizador tamén permite ver todos os estilos que existen e decidir se hai estilos duplicados, 
se fai falta algún novo, se hai que cambiar de nome algún estilo, etc., é dicir, como o seu propio nome 
indica axuda a organizar os estilos. 

 

Personalizar 

O panel Formatos e estilos  mostra os estilos dispoñibles para o documento aberto. 

Pero podemos personalizar os estilos que queremos ver, 
para iso, na parte de abaixo do panel, feixe clic en Mostrar 
e aparecerá un despegable coas opcións que ves na imaxe 
da dereita. Ao facer clic na opción Personalizar abrirase o 
cadro de diálogo que ves a continuación. 

No recuadro Estilos que desexa mostrar tes unha lista 
para que selecciones os estilos que queres que se vexan no 
panel de Formatos e estilos. 

O cadro Categoría fai que no cadro anterior móstrense 
un grupo de estilos ou outro, por exemplo podes elixir que 
se mostren todos os estilos ou só os dispoñibles para o 
documento actual. 

Á dereita hai dous botóns para Mostrar todos ou 
Ocultar todos os que ven na fiestra da esquerda. Tamén 
podes facer clic nos que queiras ver. 

A continuación tes unha casa para dicir que se mostren 
sempre os estilos Título 1, Titulo 2 e Título3. 

Tamén podes dicir que se mostre Borrar formato,  Formato fonte,  formato parágrafo e 
numeración e viñetas.  

 

Galería de estilos 

Como dixemos anteriormente os estilos poden ser os creados polos usuarios ou os existentes en 
Word, unha forma de ver os estilos existentes é utilizando a Galería de estilos. 

Para acceder á galería de estilos debes ir ao menú Formato, elixir Tema. . .  e aparecerá un cadro de 
diálogo co botón Galería de estilos. . .  que che levará a un cadro de diálogo como este.  

 

 

Na esquerda tes os estilos dispoñibles e á dereita unha vista previa do estilo seleccionado. 
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Para ver un documento exemplo con ese estilo aplicado fai clic no botón de opción Exemplo.  Se 
queres aplicar o estilo ao documento que tes aberto fai en Documento. Para ver unha lista cos estilos 
aplicados fai clic en Padróns, aínda que ás veces non está dispoñible. 

Ao aplicar un tema da galería de 
estilos cópianse os estilos dese tema 
no documento. Así podemos utilizar 
eses estilos xa definidos.  

Organizador de estilos 

Como dixemos un estilo non está 
dispoñible en todos os documentos. 
Como norma xeral un estilo só está 
dispoñible no documento en que se 
crea. Se marcamos a casa Agregar ao 
padrón estará dispoñible en todos os 
documentos que se cren con ese 
padrón. En calquera caso só está 
dispoñible para os novos documentos non para os antigos.  

Mediante o Organizador podes levar os estilos dun padrón a un documento e viceversa.  

Para acceder ao Organizador ves ao panel Ferramentas,  Padróns e complementos, clic no botón 
Organizador e en fícha Estilos verás un cadro de diálogo como este. 

Na parte esquerda tes os estilos do documento actual e na parte da dereita os estilos do padrón 
actual. (Normal. dot) 

Podes pasar un estilo dun lado ao outro seleccionándoo e facendo clic no botón Copiar. 

Así podes, por exemplo, pasar un estilo do teu documento ao padrón Normal.dot (o que é equivalente 
a utilizar o botón Engadir ao padrón ao crear un estilo) 

Co botón Eliminar podes borrar un estilo do lugar que o seleccionaches. 

Podes utilizar o botón Pechar arquivo para pechar o documento ou padrón actual e o botón pasará a 
realizar a función de Abrir arquivo, para que poidas abrir outro documento ou padrón. 
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Padróns (I) (Modelos) 

Capítulo 1 0 

Introdución 

Un padrón é un modelo para crear novos documentos. Nun padrón gárdase internamente o formato 
utilizado, é dicir, o estilo da fonte, o tamaño, etc., de todo o documento, así como os formatos das 
táboas, as tabulacións incluídas, a configuración de 
números de páxina, cabeceiras e pés de páxina.  

Un padrón pode sernos útil cando usamos moitas 
veces un documento coa mesma estrutura. Por 
exemplo, para mandar faxes, o documento será 
sempre moi parecido, xa que terá títulos para 
identificar ao autor, a dirección, o remitente, o 
asunto, etc. 

Un padrón é un documento de Word coa 
característica de que o tipo de documento é padrón 
de documento (.dot) 

A principal característica dun padrón é que ao 
utilizala créase un documento Word normal cos datos 
introducidos nese momento e o padrón permanece no 
seu estado orixinal, de forma que a podemos utilizar 
cantas veces queiramos. 

Un exemplo de padrón é Normal. dot. Cada vez que 
abrimos un documento novo estamos utilizando o 
padrón Normal.dot. 

Word asigna o padrón Normal.dot automaticamente ao crear un novo documento. Este padrón é a 
que contén a información do tipo de letra, estilo, tamaño, etc. que teñen por defecto os documentos 
novos.  

En Capítulos  anteriores vimos como nalgúns casos, por exemplo, no menú Formato,  Fonte, hai un 
botón chamado Predeterminar que fai que os cambios afecten a todos os documentos novos, isto 
conséguese modificando o padrón Normal.dot. 

Para modificar o padrón Normal. dot,  primeiro debemos abrila, facer os cambios que desexemos e 
posteriormente gardala. 

Se por calquera motivo habemos realizados demasiados cambios e non nos acordamos como estaba 
no seu estado orixinal podemos volver ter o padrón orixinal borrándoa, é dicir eliminar o arquivo 
Normal.dot do noso disco duro. A próxima vez que abramos Word cun documento novo crearase 
automaticamente.  

Word dispón doutros moitos padróns para escribir Cartas, Faxes, Informes, etc. imos aprender a 
utilizalas e posteriormente veremos como podemos modificalas para adaptalas ás nosas necesidades, e 
tamén como crear padróns novos a partir dun documento Word.  
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Utilización dos Padróns de Word 

Para utilizar os padróns hai que abrir un documento novo desde o 

menú Arquivo, como podes ver nesta imaxe. Non utilizar a icona  
da barra estándar, xa que se o facemos desa forma abrirase 
directamente un novo documento en branco co padrón 
predeterminada. 

Se o facemos da primeira forma abrirase o panel Novo documento 
que podes ver nesta imaxe.  

Cando se arrinca Word sen seleccionar ningún documento tamén 
aparece este panel. 

O panel Novo documento permite realizar algunhas das cousas 
máis habituais cando estamos creando un novo documento, como abrir 
un documento novo en branco ou abrir un novo documento a partir 
doutro xa existente. Tamén nos permite crear un documento novo a 
partir dun padrón, que é o que imos ver a continuación.  

Como podes ver na imaxe hai varias posibilidades á hora de elixir 
un padrón: 

 Padróns en Office Online, con esta opción accedemos ao sitio web de Microsoft onde hai varios 
padróns que se poden utilizar, desde esta páxina Web podemos descargarnos os padróns que 
desexemos.  

No meu PC. . . , é a opción que permite abrir os padróns dispoñibles no disco duro do computador. 
Esta é a opción máis utilizada e que imos ver a continuación. Ao facer clic veremos o cadro de diálogo 
Padróns que contén varias pestanas ou fichas se pulsamos en fíchaa Cartas e faxes verás algo similar 
á seguinte imaxe.  

Nos meus sitios web. . . ,  
permíteche elixir un sitio web para 
abrir un padrón.  

Este cadro de diálogo móstranos 
os padróns dispoñibles sobre o tema 
Cartas e faxes. Facer dobre clic no 
padrón que nos interese, por exemplo, 
Fax profesional.   

Asegurarse que está marcado 
Documento na parte inferior dereita 
do cadro de diálogo, posto que agora 
queremos crear un documento de 
Word utilizando o padrón, e non 
desexamos modificar o padrón. 

 

Veremos un documento como o que ves na seguinte imaxe, no que teremos que substituír os nomes 
xenéricos do padrón como Compañía polo nome que desexemos, e escribir os datos adecuados nos 
lugares onde di Faga clic aquí e escriba. . . .  
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Así conseguiremos escribir un documento cos datos que queiramos, como podes ver na imaxe 
seguinte.  

 

Agora só nos quedaría gardalo como fariamos con calquera outro documento e o padrón quedaría no 
seu estado orixinal.  

Desta forma, utilizando padróns, podemos crear tantos documentos como desexemos sen ter que 
preocuparnos de manter o padrón inicial. 

 

Modificar padróns 

Imos ver como se poden modificar 
padróns xa existentes, así poderemos 
modificar tanto os padróns 
proporcionados por Word como as 
que cremos nós a partir de 
documentos Word, como veremos no 
punto seguinte. Para modificar un 
padrón primeiro hai que abrila, para 
iso desde o panel de Novo documento 
elixir Padróns xerais, da mesma 
forma que vimos no punto anterior. 
Abrirase un cadro de diálogo como 
este.  

Seleccionar a ficha onde se atope o padrón a modificar, por exemplo, Cartas e faxes, a 
continuación facer dobre clic no padrón elixido, por exemplo, Fax profesional.  

Agora, na parte inferior dereita, na zona titulada Crear novo, facer clic onde di Padrón, así unha 
vez modificada o padrón, gardaraa como padrón e non como documento Word. 
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Faremos clic na ceptar e abrirase o padrón Fax profesional (terá o deseño que xa vimos no punto 
anterior).  

 

 

Sobre ese padrón poderemos facer todas as modificacións no deseño que queiramos. Por exemplo, 
substituiremos Nome da organización polo nome da nosa organización, así xa non teremos que 
introducilo cada vez. Tamén cambiaremos o tamaño e o tipo de letra de “Fax”, etc. 

Ao final obteremos o noso propio deseño, como mostra esta imaxe. Agora só nos quedaría gardar o 
padrón modificado, para iso facemos clic en Gardar como. . .  e apareceranos un cadro de diálogo como o 
que vemos a continuación.  
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Observar dúas cousas importantes. 

 Automaticamente Word colocounos no cartafol Padróns, (Plantillas) que é o cartafol onde se 
gardan os padróns creados polos usuarios. Hai que gardala neste cartafol para que logo 
aparezan na ficha Xeral cando queiramos abrir un padrón. 

 O campo Gardar como tipo está enchido con Padrón de documento. Isto é así porque 
anteriormente, ao abrir o padrón, eliximos Padrón no campo Crear novo.  

Só nos queda darlle outro nome ao padrón (se queremos conservar o padrón orixinal) e facer clic en 
Gardar. Xa temos o noso propio padrón para mandar faxes. 

Para utilizala faremos o que vimos no punto anterior e comprobaremos como o noso novo padrón, Fax 
FRIAN- TEIS, xa aparece para utilizala normalmente na ficha Xeral. 

 

Nota: O cartafol de Padróns (Plantillas) pode estar situada en distintos sitios segundo o sistema 
operativo e a instalación de Word 2003. 

Por exemplo, para Windows98 pode estar en C:/Arquivos de programa/Microsoft Office/Plantillas 
ou C:\Windows\Application data\Microsoft\Plantillas e para WindowsXP en C:/Documents and 
Settings/"usuario"/Datos de programa/Microsoft/Plantillas substituíndo "usuario" polo usuario de 
cada sistema. 

 

Crear padróns a partir de documentos Word 

Os padróns e os documentos Word diferéncianse esencialmente en que son distintos tipos de 
documentos. Polo tanto, a partir dun documento Word podemos crear un padrón simplemente 
cambiándolle o tipo de documento. 
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Así pois, para crear un padrón a partir dun documento de Word teremos que: 

 

 Deseñar o documento Word.  Modificar o documento Word para darlle o aspecto dun 
padrón. Aquí, poderiamos incluír campos do estilo "Faga clic aquí. . . " , aínda que non é 
necesario que un padrón conteña estes campos. Por suposto, tamén podemos partir dun novo 
documento en branco para deseñar o noso padrón. 

  Gardar como padrón.  Facer clic en Gardar como. . .  e no campo Tipo de documento 
seleccionar Padrón de documento. Como xa vimos no punto anterior, automaticamente Word 
colocaranos no cartafol Padróns. Darlle o nome ao padrón e facer clic na ceptar , a partir 
dese momento poderemos utilizar o noso padrón desde o cartafol Xeral.  

Se gardamos o padrón noutro cartafol que non sexa Padróns, non veremos o novo padrón 
xunto co resto dos padróns ao facer clic en Padróns xerais. 

Elementos que se gardan nun padrón. Como fomos vendo neste Capítulo nun padrón gárdase un 
documento basee con todas as súas características de formato , pero hai outras cousas que tamén se 
gardan no padrón. Os estilos que se definan nun padrón gardaranse con ela. 

Se modificamos as barras de ferramentas, engadindo ou quitando iconas estas 
modificacións tamén se gardarán no padrón. 

Se creamos ou modificamos entradas de Autotexto tamén se almacenarán no padrón. 

O mesmo sucede coas macros e outros elementos que non vimos neste curso. 

É dicir, nun padrón gárdase unha contorna de traballo de Word. De aí a potencia dos 
padróns para traballar de modo máis eficiente con Word. 

 

Crear documentos con axuda do asistente  

Ademais de crear documentos personalizados ou con axuda de padróns, Word tamén nos ofrece a 
posibilidade de crear documentos específicos con axuda de asistentes que nos guían para crear un 
tipo de documento que segue uns pasos establecidos. 

Por exemplo dispomos de asistentes nas 
seguintes pestanas: 

Cartas e faxes: 

- Asistente para cartas 

- Asistente para etiquetas postais 

- Asistentes para faxes 

- Asistentes para sobres  

Memorandos: 

- Asistente para memorando 
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Outros documentos: 

- Asistente para axendas 

- Asistente para calendarios 

- Asistente para conversión por lotes 

- Asistente para currículos  

Podemos seleccionar o tipo de asistente para o documento que desexemos crear e pulsar sobre 
Aceptar. 

Ao seleccionar este tipo de asistente, o primeiro que nos aparece é un diálogo para escoller que tipo 
de carta imos crear, se é unha carta simple para un único destinatario ou é unha carta para diversos 
destinatarios (circular).  

 Esta é a primeira pantalla do 
Asistente de cartas que nos 
aparece, nela podemos escoller se 
queremos que apareza a data do día 
actual e o formato. Temos unha 
pestana para decidir se incluímos o 
encabezado e o píe de páxina do 
deseño de páxina. 

Podemos escoller entre os 
diversos deseños de páxina dos que 
dispón este tipo de documento, ata 
aqueles que creemos nós a partir 
doutro padrón. Tamén podemos elixir 
o estilo da carta.  

Na parte inferior temos unha 
pestana para seleccionar se queremos incluír un membrete na opción Papel con membrete.  

Para continuar coas seguintes pantallas do asistente podemos pulsar sobre Seguinte ou ben cambiar 
á seguinte pestana nós mesmos co rato.  

Na pestana Información do destinatario 
(Paso 2) do asistente podemos seleccionar a 
dirección do destinatario. Se dispomos de 
caderno de direccións creada en Outlook 
podémola seleccionar pulsando sobre o botón 

 e seleccionando a dirección. 

Tamén podemos seleccionar un saúdo para 
comezar a carta, por exemplo Estimado Sr. ou 
Sra.:, Señores:, Estimado señor ou señora:, etc.  
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Na terceira pantalla do asistente Outros 
elementos podemos incluír: 

Liña de referencia: que adoita utilizarse para 
unha contestación a unha carta anterior, por 
exemplo: En referencia a: Os orzamentos... 

Instrucións de correo: onde identificamos o tipo 
de correo, (confidencial, correo certificado, correo 
rexistrado, etc.). 

Atención:  nesta liña especificamos á atención de 
quen vai dirixida a carta. A/A: Sr. Pérez. 

Asunto:  aquí escribimos as palabras craves que 
identifiquen o asunto a tratar na carta.   

Ademais destas liñas que podemos incluír, nesta 
pantalla podemos agregar máis destinatarios aos 
que enviaremos unha copia. 

Esta é a última pantalla do asistente 
Información do remitente.  

Nela completamos información do remitente, é 
dicir de nós os que enviamos a carta. Podemos 
escribir o noso nome, o nome da empresa, etc. 

Tamén podemos incluír a dirección. 

E axúdanos a completar a despedida e peche da 
carta. Cunha frase de despedida, podemos indicar o 
noso cargo/posto na empresa, o nome da propia 
empresa/organización e tamén podemos incluír as 
nosas iniciais. 

Se ademais desta carta achegamos algún documento, podemos seleccionar a pestana Documentos 
adxuntos e especificar o número de documentos que achegamos. 

Na esquina inferior 
dereita podemos ver 
unha vista previa de 
como quedará a 
despedida.  

Este é un 
fragmento do 
resultado final de 
como quedaría a carta.  
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Temas 

Un tema é o resultado de unificar todos os elementos utilizados 
no documento con respecto ao deseño e combinacións de cores. Un 
tema simplifica a creación de documentos profesionais ben 
deseñados, para mostralos en Word, no correo electrónico ou no 
Web.  

Cando se aplica un tema a un documento, Word personaliza os 
seguintes elementos: vínculos,  cores ou gráficos de fondo,  estilos 
de corpo e estilos de título,  listas,  liñas horizontais,  cores de 
hipervínculos e cores dos bordos das táboas. Personalízanse as 
listas dun e varios niveis.  

Para cambiar rapidamente o aspecto destes elementos, pode 
cambiar o tema.  

A diferenza dun padrón, un tema non inclúe elementos de 
Autotexto, barras de ferramentas personalizadas, macros, 
configuracións de menú ou teclas de método abreviado. 

Tamén se poden seleccionar opcións para aplicar cores máis 
brillantes a texto e gráficos, animar determinados gráficos do tema 
ou aplicar un fondo ao seu documento. Para ver a animación de 
gráficos do tema, mostre a páxina Web nun explorador Web.  

Para utilizar un tema no noso documento debemos acceder ao menú Formato e facer clic sobre 
Tema. . .    

A continuación aparécenos unha 
pantalla onde podemos escoller un tema 
de entre unha lista bastante ampla, e 
onde na parte dereita da pantalla temos 
unha vista previa para ver como 
quedaría o documento.  

En moitas ocasións poida que non 
estea instalado o tema seleccionado. 

Ofrécenos a posibilidade de 
instalalos para poder ver a vista previa 
e utilizalo posteriormente, pulsamos 
Instalar e a continuación solicítanos que 
introduzamos o Cd-Rom de Office 
2003.  

Cando teñamos seleccionado o tema 
que nos interesa pulsamos Aceptar e xa 
poderemos redactar o documento e 
utilizar os estilos, imaxes de fondo, etc.  
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 Imaxes e gráficos (I) 

Capitulo 1 1  

Introdución 

Hoxe en día un documento para que sexa considerado como un bo documento debe incluír, sempre 
que sexa necesario, gráficos ou imaxes, sobre todo se se vai a distribuír por Internet. 

Un excelente procesador de textos como Word- 2003 non podía deixar de ter en conta que a imaxe 
cada vez está máis integrada co texto. Cada nova versión do programa incorpora melloras neste 
aspecto como imos ir vendo. 

En Word pódese traballar con diferentes tipos de gráficos, imos enumerar estes diferentes tipos 
para saber a que nos referimos con cada termo ao longo do resto deste tema. Poderiamos clasificar os 
elementos gráficos utilizados en Word en dous grandes grupos con algunhas subdivisións, imaxes e 
gráficos: 

Imaxes vectoriais ou predeseñadas.  Imaxes predeseñadas procedentes das librerías que Word 
ten organizadas por temas. Estas imaxes están construídas utilizando vectores, o que permite facelas 
máis grandes ou pequenas sen perda de resolución. Tamén se poden desagrupar nos elementos que as 
forman, introducir cambios e volvelas a agrupar. En realidade, poderiamos considerar estas imaxes 
como un conxunto de obxectos gráficos. Os gráficos creados coas ferramentas de Word para debuxar 
tamén son imaxes vectoriais. 

Imaxes non vectoriais ou de mapa de bits.  Imaxes fotográficas procedentes de cámaras dixitais, 
de Internet, de programas como Photoshop, Fireworks, PaintShopPro, etc. Adoitan ser de tipo JPG ou 
GIF. Sobre estas imaxes pódense realizar algunhas operacións como cambiar o tamaño, o brillo,..., pero 
non se poden desagrupar nos elementos que as forman. Están formadas por puntos ou pixels que teñen 
cada un unha cor e unha posición pero non están relacionados uns con outros. Estas imaxes admiten 
cambios de tamaños, pero en ocasións, se as reducimos e posteriormente intentamos amplialas de novo 
poden perder resolución. Cando falemos de imaxes, en xeral, estarémonos referindo a este tipo de 
imaxes non vectoriais.  

Imaxes.  

 

Debuxos creados con Word. Mediante formas automáticas (“autoformas”), liñas, rectángulos, 
elipses, etc. 

WordArt. Rótulos dispoñibles dunha galería que se poden personalizar con diversas opcións. 

Microsoft Graph. Representación de datos en forma gráfica.  

Gráficos.  

Hai algúns obxectos máis que poderían ampliar esta relación, como o son e os vídeos dixitais, aínda 
que isto tratarémolo na1) próxima ampliación deste curso. 
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Sobre as imaxes e os gráficos poden realizarse 
multitude de operacións, como mover, copiar, cambiar o 
tamaño, variar a intensidade, etc. Para iso dispomos de 
varias barras de ferramentas que imos ir vendo a 
continuación, fundamentalmente a Barra de Imaxe para as 
imaxes e a Barra de Debuxo para os gráficos. 

Con todos estes elementos non hai escusa para non 
deseñar documentos Word cunha compoñente gráfica 
atractiva.    

Tipos de arquivos gráficos 

Existen multitude de formatos gráficos, imos explicar brevemente as características dos máis 
utilizados. Un formato gráfico identifícase polo tipo de arquivo, e recoñécese pola extensión do 
arquivo, por exemplo un arquivo chamado motocicleta.jpg ten extensión ou tipo jpg. 

1. Imaxes non vectoriales ou de mapa de bits. 

1.1. JPG ou JPEG. É un formato que permite distintos niveis de compresión. Utilízase moito en 
Internet, sobre todo para imaxes fotográficas con moitos tons. 

1.2. GIF. É o máis utilizado en Internet, permite unha boa compresión con imaxes de poucos 
tons, tipo iconas e botóns. Tamén permite crear gráficos animados. 

1.3. BMP.  Non admite compresión polo que estas imaxes ocupan moito espazo. Utilízase, por 
exemplo, na imaxe tapiz de Windows98.  

1.4. PNG.  Moderno formato que permite compresión. 

2. Imaxes vectoriales ou prediseñadas. 

2.1. WMF.  Formato das imaxes prediseñadas de Word.  

2.2. Outros tipos de arquivos son: 

2.2.1. MOV e AVI para os arquivos de vídeo dixital. 

2.2.2. WAV e MP3 para os de son. 

 

IMAXES. Inserir imaxes  

Ao facer clic no menú Inserir, Imaxe 
aparecerá unha fiestra con estas opcións. 

Imos ver agora como inserir imaxes 
prediseñadas e desde arquivo, nos puntos 
seguintes veremos o resto das opcións.  

 

Imaxes predeseñadas.  

  Se facemos clic en Imaxes prediseñadas aparece o panel lateral de 
Inserir imaxe prediseñada, que podes ver nesta imaxe de á beira. No 
cadro Buscar texto introduciremos as palabras que describan o que 
buscamos, se o deixamos en branco, aparecerán todas a imaxes dispoñibles. 
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Por exemplo ao escribir "flores" aparecen as imaxes que teñan relación 
con ese concepto, como podes ver na imaxe de abaixo. 

Para inserir unha imaxe no documento basta facer clic sobre ela. 

Na zona Outras opcións de procura temos o cadro Buscar en que nos 
permite indicar onde se realizará a procura, por exemplo, nas miñas 
coleccións, en Coleccións de Office ou en Coleccións web.  

No cadro Os resultados deben ser podemos elixir entre imaxes, 
fotografías, películas ou sons; tamén podemos elixir dentro de cada un 
destes grupos uns tipos máis concretos, por exemplo, podemos dicir que 
queremos fotografías de tipo JPG.  

Ao realizar procuras de imaxes poida que o sistema solicite que insiras o 
CD-ROM de Word-2003 para copiar a imaxe ao teu disco duro.  

Tamén se poden traer imaxes desde Internet coa opción Imaxes 
predeseñadas de Office Online. 

 
Desde arquivo. 

Abrirase unha fiestra similar á que se nos mostra cando queremos Abrir un documento Word, e que 
xa coñecemos. Na parte dereita mostra a vista previa da imaxe seleccionada. 

 

Unha vez seleccionado o arquivo que queremos importar pulsaremos o botón Inserir e a imaxe 
copiarase no noso documento.  

 

Inserir imaxe vinculada.   

Se facemos clic no triángulo que hai á beira do botón Inserir, aparecerá a opción Vincular ao 
arquivo de forma que cando se produzan cambios no arquivo orixe, estes veranse reflectidos no 
documento Word. En realidade, a imaxe non se copia no documento Word, senón que se insire unha 
referencia ao lugar onde está a imaxe, se borramos a imaxe tamén desaparecerá do documento Word. 
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Manipular imaxes 

Para manipular unha imaxe abrir barra Imaxe desde o menú Ver, Barras de ferramentas, Imaxe. 

 

Para modificar unha imaxe primeiro hai que seleccionala situándose sobre ela e facendo clic, a imaxe 
quedará enmarcada por uns pequenos cadrados. 

Para modificar o tamaño, situar o cursor nas esquinas da imaxe e cando cambie de forma a unha 
dobre frecha, facer clic e arrastralo para conseguir o novo tamaño. Mediante a barra de imaxe 
pódense realizar as seguintes funcións e modificacións sobre a imaxe:  

 Inserir imaxe prediseñada. Permite inserir unha nova imaxe prediseñada.  

 Control da cor da imaxe. Podemos facer que a 
imaxe teña a súa cor natural coa opción Automático. 
Obter unha imaxe en diferentes tons de gris, é o que 
comunmente chamamos unha imaxe en branco e negro. 
Unha imaxe binaria con só dúas cores, branco e negro. 
Unha imaxe de Marca de auga, é unha imaxe de escala 
de grises, pero en tons moi claros. Adóitase utilizar 
como imaxe de fondo. 

 Contraste. Permite aumentar ou diminuír o 
contraste da imaxe. 

 Aumentar ou diminuír o brillo da imaxe.  

 Recortar.  

 Virar a imaxe 90º á esquerda. 

 Comprimir imaxe. 

     Estilo de liña. Permite elixir entre os diferentes 
estilos que se mostran na fiestra.   

 Axustar imaxe. Axusta a imaxe respecto do 
texto que a rodea de varias formas, tal e como se pode 
ver nas iconas da fiestra. 

 Formato de imaxe.  

 Cor transparente. Para algúns formatos de 
imaxes, como JPG.  

 Restablecer imaxe. Logo de aplicar varios 
tratamentos á imaxe, como cambios de cor e brillo, 
podemos volver á imaxe orixinal mediante esta icona. 
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GRÁFICOS. Inserir Autoformas e debuxar   

Word 2003

ner e gráficos de Microsoft Graph. Ao facer clic na utoformas 
aparecerá a barra de ferramentas Autoformas e tamén a barra de 
ferramentas Debuxo que veremos máis adiante. 

 dispón de ferramentas que nos permiten realizar os 
nosos propios gráficos e debuxos 

Como calquera outra barra, estas pódense abrir tamén desde o 
menú Ver,  Barras de ferramentas.  

A primeira icona da barra Autoformas serve para realizar os nosos 
propios deseños e os cinco seguintes para utilizar as formas creadas por 
Word, a última icona permite acceder ás imaxes prediseñadas.  

Tamén podemos acceder ás autoformas por medio da barra de debuxo 
no apartado de Autoformas onde dispomos de todas as opcións.  

 

 

 Ao facer clic neste botón ábrese esta fiestra que permite elixir entre seis 
obxectos de debuxo: liñas, frechas, dobres frechas, curvas, polígonos irregulares, 
trazo a man alzada. Estes obxectos pódense combinar para realizar practicamente 
calquera debuxo lineal que se nos ocorra. 

 Unha vez trazadas as liñas e curvas pódense modificar e realizar axustes máis 
finos.  

 Estas cinco iconas permiten acceder aos diferentes menús 
para seleccionar as autoformas, por exemplo o que vemos aquí de diferentes formas 
de frechas. 

 Este botón serve para acceder ás imaxes prediseñadas, onde poderemos 
atopar máis obxectos gráficos.  

Modificar gráficos 

Lenzo de debuxo.  

Cando debuxamos ou creamos un gráfico en Word non só estamos 
ocupando a zona exacta que contén o debuxo, senón unha zona máis ampla que 
rodea ao debuxo, esta zona é o lenzo de debuxo. O lenzo de debuxo está delimitado por un rectángulo 
como o que ves na imaxe de á beira, tamén ten unhas iconas no seu perímetro que permite modificar o 
tamaño do lenzo facendo clic e arrastrándoos. Por exemplo, se queremos facer o lenzo máis estreito 
pola dereita basta colocar o cursor na icona que hai no lado dereito e cando o cursor tome a forma 
dunha T ladeada facer clic e arrastrar ata o tamaño que desexemos.  
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O lenzo de debuxo tamén se pode desprazar a outra zona do documento facendo 

clic e arrastrando o cursor cando tome esta forma  ao colocalo no perímetro do 
lenzo.  

Tamén se pode cambiar o tamaño e outras características do lenzo de debuxo 
desde o cadro de diálogo Formato do lenzo de debuxo, para acceder a o basta facer dobre clic en 
calquera zona dentro do lenzo.  

Modificacións.  

Os gráficos e autoformas, admiten multitude de modificacións como xiros e cambios de tamaño e 
proporcións. Para modificar un gráfico o primeiro que hai que facer é seleccionalo, para iso facer clic 
sobre o e aparecerán uns puntos de control ao seu ao redor. 

Para modificar o tamaño, situar o cursor nos puntos de control e, cando cambie de forma a unha 
dobre frecha, facer clic e arrastralo para conseguir o novo tamaño. Aquí 
vemos o resultado de arrastrar cara á dereita. 

Para manter a proporción manter pulsada a tecla MAIÚSCULAS mentres 
se arrastra desde unha das esquinas. Como se pode ver nesta imaxe que se 
fixo un pouco máis grande que a orixinal. 

 

Algúns gráficos tamén teñen un rombo 
amarelo que serve para distorsionar ou 
cambiar a forma do gráfico. Neste caso 
un triángulo isósceles converteuse en 
escaleno. 

 

Para virar o gráfico, seleccionalo e facer clic sobre o círculo 
verde que vemos na parte superior central da imaxe, e mover o 
rato para facer virar o obxecto, para acabar o proceso deixamos 
de premer o rato.  

Tamén se poden cambiar as cores das liñas, a cor de recheo, engadir efectos de sombra e 3D, Estas 
modificacións pódense realizar a partir da barra de debuxo.  

 

Con estas iconas da barra de debuxo  
pódese, respectivamente, encher a cor de fondo, cor do contorno, grosor do 
contorno, tipo de liña do contorno, tipo de frecha, efecto de sombra e efecto de 
3D. 

Nesta imaxe aplicouse cor verde de fondo, cor azul do contorno, grosor de 3 
ptos. e tipo de contorno descontinuo.   
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Engadir texto aos gráficos 

Pódese engadir texto a un gráfico mediante a icona de Cadro de texto  da barra de imaxe, 
deberemos facer clic e arrastrar para debuxar o cadro de texto na zona na que queremos inserir o 
texto, e a continuación inserir o texto. 

Pero a forma máis fácil de engadir texto no interior dun gráfico é 
facendo clic no gráfico co botón dereito do rato, para que apareza o 
menú contextual, elixir a opción Agregar texto e automaticamente 
crearanos o cadro de texto axustándoo ao espazo dispoñible no 
gráfico.  

Por exemplo, nesta imaxe, o texto non excede os 
límites do triángulo. 

 

Inserir WordArt   

Mediante WordArt pódense crear títulos e 
rótulos vistosos para os nosos documentos. Só 
temos que introducir ou seleccionar o texto ao que 
queremos aplicarlle un estilo de WordArt e 
automaticamente Word creará un obxecto gráfico 
WordArt. 

Observar que unha vez aplicamos WordArt a un 
texto deixamos de ter texto e pasamos a ter un 
gráfico, isto quere dicir que, por exemplo, o 
corrector ortográfico non detectará un erro nun 
texto WordArt, e tamén que o texto WordArt 
seguirá as regras de aliñación dos gráficos. 

Para iniciar WordArt facer clic na icona  do 
menú Inserir, Imaxe. Tamén podemos atopar esta 
icona na Barra de Debuxo e na Barra de 
WordArt.  

Ao facer clic sobre a icona aparecerá un cadro de diálogo coa galería de WordArt como a que 
vemos aquí. Facendo clic seleccionaremos o tipo de letra que máis nos guste. 
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A continuación aparecerá o seguinte cadro de diálogo para que introduzamos o texto.  

 
Se seleccionamos texto previamente non será necesario teclearlo neste cadro de diálogo. Tamén 

podemos elixir a fonte o tamaño e o estilo do texto. 

Ao pulsar o botón Aceptar, logo de escribir "Curso Pais/Nais", un gráfico WordArt como o que se 
mostra inserirase no noso texto. 

 

Modificar WordArt 

Por medio das iconas da barra de ferramentas de WordArt podemos modificar os rótulos  WordArt 

  

 

 Para inserir un novo rótulo de 
WordArt . 

 Permite cambiar o texto 
do rótulo. 

 Abre a galería de WordArt para que 
podamos seleccionar outro tipo de rótulo. 

 

 Permite modificar varios parámetros 
do formato de WordArt , como as cores de 
recheo e liña, o tamaño e o deseño. 

 

 

 Para dar forma ao rótulo axustándose a unha das formas que se 
presentan nunha fiestra. Ao facer clic sobre este botón podemos ver as 
distintas formas que nos ofrece WordArt  para dar ao texto. 
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 Permite axustar o gráfico WordArt respecto do texto que 
hai ao redor. Ao facer clic sobre este botón vemos os diferentes 
axustes dispoñibles. 

 

 Fai que todas as letras do rótulo teñan a mesma altura. 
 

 Podemos colocar o texto en horizontal ou en vertical.  
 

 Aliñación do rótulo. 
 

 Para variar o espazo entre carácteres. Estas son 
as opcións de espaciado entre carácteres.  

 

Inserir imaxes desde escáner ou cámara 

Para importar imaxes desde escáner ou cámara de fotos 
dixital debe haber unha cámara ou escáner compatible con 
TWAIN con TWAIN  (interfaz de plataforma cruzada que se utiliza 
para adquirir imaxes electrónicas que se capturaron mediante un escáner, unha 
cámara dixital ou táboas de captura de vídeo de marco quedo.), conectado 
ao computador. Tamén debe estar instalado o software 
TWAIN que permite establecer a comunicación entre a cámara 
ou escáner e o computador. 

Unha vez estea todo correcto ir ao menú Inserir, Imaxe e 
elixir a opción Desde escáner ou cámara. . .  se temos varios 
dispositivos conectados deberemos elixir desde cal imos 
inserir a imaxe, a continuación elixiremos a calidade ou 
resolución coa que queremos importar a imaxe, e finalmente facer clic no botón Inserir. 

Dependendo do padrón de cámara ou escáner atoparémonos con diferentes programas para 
transferir as imaxes ao computador, en calquera caso, unha vez transferido o arquivo da imaxe ao noso 
computador bastará utilizar a opción de inserir imaxe desde arquivo, como xa vimos, para copiar a 
imaxe en Word. 

 

Inserir gráficos de Microsoft Graph 

Microsoft Graph é un programa integrado en Word 2003 que permite representar información 
numérica en forma gráfica. 
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Para iniciar este programa ir ao menú Inserir, Imaxe e elixir a opción Gráfico. Aparecerá un gráfico 
como este gráfico e a cuadrícula (Folla de datos ) que vemos na seguinte imaxe. 

Para introducir valores na folla de datos, 
bastará facer clic en cada casa e introducir novos 
datos, desprazarse polas casas de igual modo que 
nas Táboas de Word. O gráfico debúxase 
automaticamente a partir dos datos introducidos.  

Podemos seleccionar o tipo de gráfico, 
mediante a icona Tipo de gráfico, que aparece na 
barra de formato, cando facemos dobre clic nun 
gráfico de Microsoft Graph. 

       

  

Tamén aparece, na barra de menús, 
o menú Gráfico, coas operacións 
Opcións de Gráfico, Tipo de Gráfico 
e Vista en 3D,  que permiten variar 
multitude de parámetros para 
debuxar os gráficos como vemos nas 
seguintes imaxes.  
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Inserir imaxes desde Internet 

Moitas das imaxes que vemos en Internet pódense copiar a un documento Word da forma seguinte.  

Facer clic co botón dereito do rato na imaxe que queremos traer de Internet, abrirase unha fiestra 
cunha opción similar a Gardar imaxe como. . .  (Dependendo do navegador que utilices) que nos permitirá 
gravar devandita imaxe nun ficheiro do noso disco duro. A partir dese momento podemos inserila como 
se explica no punto inserir imaxes desde arquivo.  

Nos navegadores máis modernos ao colocar o cursor sobre unha imaxe aparecen estas iconas 

 nunha esquina da imaxe, se fai clic na icona do disquete aparecerá o mesmo menú 
Gardar imaxe como. . .  a que faciamos referencia anteriormente.  

 

Inserir imaxes desde o portapapeles 

Desde outro programa, por exemplo, Paint, podemos copiar unha imaxe no portapapeles, ao volver a 
Word, bastará facer clic na icona Pegar, para copiala desde o portapapeles.  

http://www.aulaclic.es/word2003/t_11_2.htm#desde_archivo�
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 Impresión (I)  

Capítulo 1 2.  

Pódese imprimir de dúas formas:  

a) Desde a icona imprimir da barra estándar. Utilízase cando non queremos cambiar ningunha 
característica de impresión.  

b) Desde o menú Arquivo, Imprimir ( CTRL +  P ) . Cando queremos cambiar algunha característica 
de impresión. Por exemplo, o número de copias, imprimir só algunha páxina do documento, etc... 

Desde a icona imprimir 

Pícase na icona da barra estándar e o noso documento imprímese directamente. Neste caso 
imprímense todas as páxinas do documento, coas opcións definidas nese momento.  

Antes de mandar a primeira impresión do documento, é conveniente comprobar as opcións definidas 
nese momento, para iso temos que utilizar o menú Imprimir.  

Desde o menú Imprimir  

Desde o menú Arquivo, seleccionar Imprimir ou ben directamente ( CTRL +  P ), aparecerá o cadro 
de diálogo que ves a continuación. 

Enchemos as opcións desexadas e pulsamos o botón Aceptar. 

 

Facendo clic no botón Opcións, ábrese outra fiestra na que podemos seleccionar varias opcións, 
entre outras a de Orde Inversa moi útil cando temos unha impresora que deixa as follas boca arriba, 
se temos esta opción activada, empézase por imprimir a última folla deixando deste xeito as páxinas 
ordenadas. 
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Descrición da fiestra Imprimir 

Imos ver as diferentes opcións que ofrece cada elemento deste cadro de diálogo: 

Impresora.  No recuadro Impresora, podemos elixir a impresora pola que queremos que salga a 
impresión. Utilízase cando temos máis dunha impresora conectadas ao noso computador, ben sexa 
directamente ou por rede. Picando no botón Propiedades podemos cambiar algúns parámetros como o 
tipo de papel, a orientación do papel, se queremos impresión en cor ou branco/negro, etc...  

Intervalo de páxinas. Neste recuadro indicamos as páxinas que queremos imprimir, basta con picar 
na opción desexada: 

Todo. Imprime todo o documento.  

Páxina actual. Imprime a páxina na que se atopa situado o punto de inserción nese momento. 

Selección. Se temos seleccionada algunha parte do documento, podemos picar nesta opción para que 
nos imprima unicamente o texto seleccionado. 

Páxinas. Permite indicar que páxinas queremos que nos imprima. Se queremos páxinas salteadas, pór 
os números de páxina separados por coma, por exemplo: 2, 8, 10 imprimiría as páxinas 2, 8 e 10 Para 
indicar un intervalo, pór a páxina inicial e a páxina final separadas por un guión, por exemplo: 4-7 
imprimiría as páxinas 4,5,6 e 7. Pódese indicar un intervalo sen páxina inicial para indicar 'ata', por 
exemplo: -3 imprimiría as páxinas 1,2 e 3 (ata a páxina 3); ou ben sen páxina final para indicar 'desde', 
por exemplo 12- imprimiría as páxinas desde a páxina 12 ata a última ambas inclusive. Tamén podemos 
combinar calquera das formas anteriores, por exemplo:2,3,10- imprimiría as páxinas 2,3,10,11...ata a 
última. 

 Copias. No recuadro Copias indícase o número de copias que queremos, é dicir imprímenos o que lle 
indicamos no recuadro Intervalo de páxinas, tantas veces como indicamos en Número de copias.  

Se a opción Intercalar non está activada, imprime unha copia enteira e despois outra copia, mentres 
que se activamos Intercalar imprime todas as copias de cada páxina xuntas. 

 Zoom. No recuadro Zoom temos dúas opcións.  

Páxinas por folla. Permite elixir cantas páxinas por folla desexamos, por exemplo 4 imprimiría 4 
páxinas nunha soa folla de papel. Deste xeito podemos aforrar moito papel se queremos ter impresas 
as versións provisionais dos nosos documentos.  

Escalar ao tamaño do papel.  Permite indicar o papel que temos na nosa impresora, por exemplo A4. 

Valores recomendables.  Podemos elixir desde 1 a 16 Páxinas por folla, en Escalar ao tamaño do 
papel o menú despegable ofrécenos varios valores (A3, A4, Carta,...) e tamén o valor Sen escala. Este 
último valor pode producir resultados un tanto inesperados nalgúns casos, o recomendable é pór o 
tamaño do papel que esteamos usando, usualmente A4, para este tamaño pódense imprimir de forma 
legible ata 4 Páxinas por folla. 
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Vista preliminar 

Antes de imprimir un documento podemos ver como quedará no papel, isto podemos facelo de dúas 
formas. 

 

1. Vista deseño de impresión. 

Como xa vimos no Capítulo 2, un documento pódese ver desde diferentes vistas utilizando os botóns 

de presentación. O terceiro botón é a vista deseño de impresión que permite visualizar a 
páxina tal e como se imprimirá, con gráficos, imaxes, encabezados e pés de páxina, etc. 

Na maior parte da ocasións será suficiente utilizar esta vista antes de imprimir pero en ocasións 
podemos necesitar algunhas funcións máis, nese caso podemos utilizar a Vista preliminar. 

2. Vista preliminar.  

A vista preliminar permite visualizar a páxina tal e como se imprimirá, con gráficos, imaxes, 
encabezados e pés de páxina, etc. pero ademais permite ver varias páxinas á vez, aumentar e reducir o 
tamaño, e algunhas cousas máis que imos ver agora.  

Para despregar a vista preliminar ir ao menú Arquivo e elixir Vista preliminar. 

Aínda que a forma máis fácil de ir á vista preliminar é coa icona vista preliminar  da barra 
estándar. 

 

Ao arrincar a vista preliminar veremos unha pantalla similar á que mostra a seguinte imaxe.  

Como podes ver a vista preliminar permítenos facernos unha idea exacta de como vai quedar o 
documento impreso xa que mostra elemento que non ven na vista Normal como son os gráficos, 
cabeceiras e pés de páxina, así como as marxes, tamén permite ver a páxina completa.A vista 
preliminar ten a súa barra de ferramentas para realizar unhas funcións adicionais que imos ver a 
continuación. 
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Imos explicar unha a unha as iconas desta barra.  

  

 Imprimir. Manda á impresora o documento. 

 Aumentar/reducir. Ao colocar o cursor no documento toma a forma dunha lupa co signo máis ou 
o signo menos e fai que o documento aumente ou diminúa o tamaño. 

 Unha páxina. Fai que na pantalla véxase unha soa páxina. 

 Varias páxinas. Ao facer clic nesta icona abrirase un pequeno despegable para que 
seleccionemos o número de páxinas que queremos ver nunha pantalla. 

 Zoom. Permite fixar diferentes tamaños do documento. 

 Regra. Mostra ou oculta as regras (horizontais e verticais).. 

 Reducir. Word intentará reducir nun o número de páxinas dun documento para evitar que unhas 
poucas liñas ocupen a última páxina. 

 Pantalla completa. Mostra a pantalla de vista preliminar sen regras e cunha soa liña para a 
barra de ferramentas. 

 Serve para pechar a vista preliminar. 

 

Como viches hai varias posibilidades de ver o documento, a vista preliminar é realmente útil e pode 
aforrarnos desperdiciar algunhas follas de papel. 

Por exemplo, coa vista preliminar darémonos conta se se vai a imprimir unha páxina cunha soa liña e 
así poder corrixilo. Ao ver a páxina completa tamén podemos ver que o texto ou os gráficos quedan mal 
centrados, etc. 

Se estamos utilizando a vista deseño de impresión e só temos unha páxina non fará falta pasar á 
vista preliminar xa que non veremos practicamente nada novo. 

 

Instalar unha impresora  

A impresora é un dos periféricos máis utilizados do computador, neste punto aprenderemos a 
instalar unha impresora e a configurala nun sistema WindowsXP. 

Hoxe en día é moi fácil instalar novos dispositivos hardware, como impresoras, xa que a maioría 
utilizan a tecnoloxía Plug&Play que fai que o sistema operativo recoñeza a nova impresora nada máis 
conectala ao computador e nós non teñamos que facer nada para instalala. 

No entanto, nalgúns casos podemos necesitar facer o proceso manualmente. Cando nós conectamos 
unha impresora ao noso computador é preciso instalar os controladores para que o sistema recoñézaa. 

A continuación aprenderemos a instalar unha impresora de forma manual e a personalizar o seu 
funcionamento para que se adapte o máis posible ás nosas necesidades. 
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 Desprega o menú Inicio 

 Selecciona a opción Impresoras e faxes. 

 Se non tes a opción Impresoras e faxes no teu menú Inicio tamén podes chegar a ela a través 
do Panel de control, opción Impresoras e outro hardware. 

  

Aparecerá unha pantalla como esta, se seleccionas unha impresora o panel contextual da dereita 
mostrarache as opcións que ves aquí: 

 

Agregar unha impresora, 

Ver o que se está imprimindo, 

Seleccionar preferencias de impresión, etc. 

Estas tarefas son as que habitualmente se necesitan para manexar unha impresora. 

Agora, fai clic sobre a icona Agregar Impresora para iniciar o asistente que che axudará a instalar 
unha impresora.  

O asistente irache facendo preguntas, por exemplo, se a túa impresora está conectada 
directamente ao teu computador en modo local ou se está na rede; a que porto conectaches a 
impresora e para rematar aparecerá unha pantalla como a que ves aquí para que elixas o fabricante e o 
tipo de impresora para que windows instale o software correspondente. Tamén podes utilizar, se os 
tes, os discos do fabricante ou ir buscar a Internet mediante Windows Update.  
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NOTA: 

Este manual de Word foi pensado para axuda a iniciación a informática, xunto con outros de 
Windows, Excel, Seguridade informática., etc. E estanse actualizando sempre, polo que se atopades 
erros, tanto técnicos, gramaticais, léxicos, etc. Pregaria que mo comunicarades para poder correxilos a 
maior brevidade. 

Ademais se atopades explicacións moi “densas” ou de dificil comprensión tamén agradecería que mo 
fixerades saber para poder redactalo de forma mais sinxela. 

Grazas atentamente. 

Carlos F. Cid 2009  canxia@gmail.com 

mailto:canxia@gmail.com�
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ANOTACIÓNS  
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