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ACTIVITAT 7. C4: Tractament de la informació escrita           

Objectiu: Conèixer  i  desenvolupar  l'ús  d'hipervincles per  enllaçar  un  document  amb
pàgines webs, altres documents o altres parts dintre del propi document.

Què és un hipervincle?

Un hipervincle pot saltar a una ubicació del document, a un altre document o pàgina
Web o a un arxiu que s'hagi creat amb un altre programa. Els hipervincles també poden
utilitzar-se per saltar a arxius multimèdia, com ara sons o vídeos.

La  destinació  on  salti  l'hipervincle  pot  trobar-se  en  el  disc  dur,  a  la  intranet  d'una
organització o a Internet, com una pàgina web.

Un hipervincle és un element que apunta a un altre i que es pot activar amb una
acció determinada, en general fent un clic amb el ratolí.

En principi, els hipervincles es mostren a "LibreOffice Writer" de color blau si no han
estat activats, i d'un altre color si ho han estat. En situar-hi el punter del ratolí, en general,
canvia i surt un missatge que indica a quin lloc apunta.

Desenvolupament: 

En  aquesta  activitat  crearem  diferents  hipervincles  (enllaços  directes)  a  pàgines
webs, altres webs, dintre del propi document i a correus electrònics.

En primer lloc necessitem escollir un tema i cercar la informació que farem servir. Us
proposo un tema: una pel·lícula que us agradi. Sobre aquesta pel·lícula necessitarem el
següent:

• Dues imatges de la pel·lícua que has de guardar a la teva carpeta.
• L'adreça web d'un vídeo en youtube relacionat amb la pel·lícula.
• L'adreça web de la informació de la pel·lícula a “Filmaffinity”.
• Informació de la pel·lícula que podem trobar a la web Filmaffinity o a Wikipedia.

Un cop tinguis aquestes pàgines webs localitzades i les imatges guardades, obre un
document nou de LibreOffice Writer i escriu el títol de la pel·lícula de forma que resalti. Ara
ja podem començar amb els hipervincles.

Hipervincle a una pàgina web.

Crearem dos hipervincles, un a la pàgina web on trobem el vídeo de youtube i altre
a la pàgina web de la pel·lícula a Filmaffinity. Segueix els següents passos:
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• En primer lloc escriu les següents frases:
Si cliqueu aquí accedireu a un vídeo relacionat amb la pel·lícula.
Clicant aquí visitareu la pàgina web amb informació sobre la pel·lícula.

• Selecciona la paraula “aquí” de la primera frase --> Insereix --> Enllaç. O fes
servir la icona indicada. S'obrirà la següent finestra:

• Obre la pàgina web del vídeo de youtube sobre la pel·lícua --> Copia la seva adreça
d'internet completa --> Enganxa-la a l'espai “Destinació” (marcat en groc) –> Aplica
--> Tanca.

• La paraula aquí us ha de quedar en color blau i subratllada. Així:
 

• Comproveu  que  ho  heu fet  correctament:  Amb la  tecla  “Ctrl”  i  clicant  sobre  la
paraula s'ha d'obrir la pàgina web de youtube.

• Fes el mateix (repetint tot el procés) però per crear un hipervincle que, clicant a la
paraula “aquí” de la segona frase et porti a la pàgina web de filmaffinity sobre la
pel·lícula.

Hipervincle a un altre document.

A continuació crearem un hipervincle però, en lloc de a una pàgina web, el farem
servir per enllaçar directament aquest document amb un altre tipus de document. En el
nostre cas crearem l'hipervincle a una de les imatges que has descarregat.

• Comprova que tens les dues imatges a la teva carpeta.
• Escriu la següent frase:

Podem veure també una imatge representativa d'aquesta pel·lícula.

• Selecciona  la  paraula  “imatge”  -->  Insereix  -->  Enllaç  -->  En  la  finestra  de
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“Document” , has de cercar la imatge dintre de la teva carpeta fent servir la icona
marcada en groc en la següent imatge:

• Un cop hagis seleccionat i acceptat la teva imatge a l'espai de “Camí” sortirà l'adreça
on trobar aquesta imatge --> Aplica --> Tanca.

• Comprova que la paraula “imatge” t'ha quedat subratllada i en color blau.
• Amb la  tecla  “Ctrl”  i  clicant  sobre  la  paraula  s'obrirà  un  document  on veure  la

imatge.

Hipervincles en el propi document: a una taula.

• Deixa aquesta primera pàgina del document així com està i a la segona pàgina del
document crea una taula (2columnes i 4 files) com la següent i completa-la amb la
informació corresponent.

Director

País

Any

Durada

• Torna a la primera pàgina i escriu la següent frase:
En la següent taula podeu trobar informació bàsica sobre la pel·licula.

• Crearem  ara  un  hipervincle  des  de  la  paraula  “taula”  fins  a  la  taula  del  propi
document.

• Selecciona la paraula “taula” --> Insereix --> Enllaç i fent servir les indicacions de la
imatge inserirem l'hipervincle a la taula.
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• Comprova que Crtl + clic sobre la paraula “taula” de la tercera frase del primer full
ens  han  de  portar  directament  a  la  taula  de  la  pàgina  següent  en  el  mateix
document.

Hipervincles en el propi document: a una imatge.

• A la segona pàgina, després de la taula, insereix l'altra imatge descarregada. Insereix
--> Imatge --> Des d'un fitxer --> Busca la imatge en la teva carpeta --> Acceptar.

• Torna a la primera pàgina i escriu la següent frase:
Aquí podeu veure una imatge de la pel·lícula situada al final del document.

• Crearem ara un hipervincle des de la  paraula  “imatge” fins a la imatge que has
enganxat al document.

• Selecciona la paraula “imatge” --> Insereix --> Enllaç i fixa't en la següent finestra.

• Comprova que Crtl + clic sobre la paraula “imatge” de la quarta frase del primer full
ens porta a la imatge del final del document.
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Hipervincles en el propi document: a una paraula.

• En una tercera pàgina, després de la de la taula i la imatge, escriu un frase que digui:
“Açò és el final del document”

• A la primera pàgina escriu la sisena frase que digui:
Clicant aquí pots anar al final del document.

• Ara crearem un hipervincle des de la paraula “aquí” fins a la frase que ens indica el
final del document. Però per fer-ho primer necessitem crear un marcador en alguna
de les paraules d'aquesta frase al final del document.

Inserir marca de text.

• Ves al final del document i  en aquesta última frase que
has  escrit  selecciona  la  paraula  “final”  -->  Insereix  -->
Marca de text --> Insereix una marca de text amb el nom
“Final”.

• La paraula “final” ara té un marcador anomenat “Final”.

• Un cop inserit el marcador ara crearem l'enllaç entre la
frase de la primera pàgina i l'última frase del document.

• Ves a la primera pàgina del document --> De la sisena frase (l'última que has afegit)
selecciona la paraula que vulguis (després, al clicar sobre ella et portarà al final del
document) --> Insereix --> Enllaç --> Selecciona l'adreça d'interès “Final” --> Aplica
--> Aplica --> Tanca.

• Comprova que en fer: Ctrl + clic sobre la paraula que hagis escollit de la primera
pàgina et porta a la última frase del document al tercer full.
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Ampliació

• Crea ara un hipervincle que et porti des del final del document fins a l'inici.
• Crea un hipervincle des de la primera pàgina del document per enviar un correu

electrònic.
• Crea un hipervincle des de la primera pàgina del document a un document nou del

tipus full de càlcul


