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EXERCICI 27 

INTERNET, PLANTILLES, WORD, EXCEL i CORREU ELECTRÒN IC 

 

 

Una colla d’amics voleu marxar de viatge. Com que tots saben que has fet un curs 

d’informàtica i en saps molt, t’han encarregat de planificar el viatge i de posar-ho tot 

per escrit. Les característiques del viatge són les següents: 

 

 

INFORMACIÓ DEL VIATGE 

 

Lloc:  País Basc 

Dies:  cap de setmana de la segona Pasqua. 

Desplaçament:  cotxe llogat. 

Allotjament:  càmping, hotel, casa de turisme rural, alberg... 

Número de viatgers:  4 

 

De cada dia, aniràs fent una fitxa amb la ruta del dia. En aquesta fitxa s’especificarà 

la ruta amb cotxe que fareu, les distàncies, els peatges, els llocs que visitareu, els 

preus de les entrades, el lloc on dormireu... A més, per fer-ho més visual, ho 

il·lustraràs amb fotografies. 

 

Cada dia que vagis acabant vas enviant un correu electrònic al professor amb la fitxa 

corresponent al dia. 
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CARPETES 

 

Per tenir-ho tot ben organitzat, crea les següents carpetes: 

 

LLAPIS:\PAIS BASC 

LLAPIS:\PAIS BASC\PLANTILLA 

LLAPIS:\PAIS BASC\DIA 1 

LLAPIS:\PASI BASC\DIA 2 

LLAPIS:\PAIS BASC\DIA 3 

 

 

LLOGUER DEL COTXE  

 

Abans de començar a omplir les fitxes del viatge, ens cal llogar el cotxe per poder-lo fer. 

Lloga un cotxe per Internet a un d’aquests llocs: 

• Europcar 

• Avis 

• Hertz 

 

El dia de recollida serà el dissabte 1 i el tornarem el dilluns. El viatge surt de Granollers (el 

punt de trobada més equidistant al lloc de residència de tota la gent que ve de viatge).  

 

 

ON DORMIM? 

 

Finalment, ja que estàs buscant coses per Internet, necessitaríem trobar allotjament. Pots 

reservar el tipus d’allotjament que més t’agradi. 

 

 

Arribat a aquest punt, envia un correu electrònic al teu professor amb la informació de les 

reserves.
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PLANTILLA 

 

Un cop fetes les carpetes, anem a fer la plantilla per cada dia. Així, d’aquesta manera, ens 

estalviem feina al tenir una base ja feta i guardada per començar a omplir. 
 

Dia Lloc de sortida  Hora de sortida  Lloc  d’arribada  
    
    
Ruta 
 

Llocs de màxim interès  
  

  

  

    
Km de la ruta  Peatges  Lloc de dormir  Preu pesona i nit  
    
    
Mapa de la zona  
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Un cop feta la plantilla, la guardes a la carpeta PLANTILLA amb el nom de PLANTILLA. A 

partir d’aquest moment, cada cop que necessitis la plantilla per omplir el dia cal que la vagis 

a buscar en aquesta carpeta. El problema serà que no pots guardar a sobre aquesta plantilla 

o perdràs l’original. Recorda que si fas GUARDAR COMO... l’ordinador et deixa canviar el 

nom i el lloc del document. 

 

Envia la plantilla al professor a través de correu electrònic. 

 

 

PRIMER DIA 

 

Omple la fitxa del primer dia amb les següents dades: 

• Lloc de sortida: Granollers 

• Hora de sortida: 6:00 am 

• Lloc d’arribada: poble o ciutat on has trobat l’allotjament. 

• Ruta: Sortida de Granollers, arribada al poble on tens l’allotjament, visita a Donostia, 

sopar de tapes a Donostia i a dormir. 

• Llocs de màxim interès: 

o Playa de la Concha 

o Peine de los vientos 

o Casc antic 

FOTOS: Cal que busqueu aquestes fotos a internet i les guardeu a la carpeta 

corresponent. 

• Km de la ruta: cal calcular els quilòmetres de la ruta Granollers – poble allotjament – 

Donostia – poble allotjament. Per fer-ho, consulteu la pàgina www.viamichelin.com 

• Peatges: www.viamichelin.com 

• Lloc de dormir: tu sabràs. 

• Preu persona i nit: ??? 

• Mapa de la zona: el professor també l’ha deixat amb la resta de fotos. 

 

Un cop tinguis la fitxa plena, l’envieu per correu electrònic al professor. 
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SEGON DIA 

 

Omple la fitxa del segon dia amb les següents dades (les que no t’especifico, tu mateix/a): 

• Ruta: Sortida del poble on tingueu l’allotjament, Zarautz, Hondarribia i tornar 

• Llocs de màxim interès: 

o Zarautz: Buscar la descripció a Internet. 

o Hondarribia: Buscar la descripció a Internet. 

o ???: Buscar la descripció a Internet. 

FOTOS: Cal que busqueu aquestes fotos a internet i les guardeu a la carpeta 

corresponent. 

• Km de la ruta: www.viamichelin.com 

• Peatges: www.viamichelin.com 

 

Un cop la fitxa plena, l’envieu per correu electrònic al professor. 

 

 

TERCER DIA 

 

Omple la fitxa del tercer dia al teu aire. Només has de tenir en compte que és l’últim dia i que 

heu de tornar a casa i deixar el cotxe. 

 

Un cop tinguis la fitxa plena, l’envies al professor. 

 

 

COMPTES 

 

Per acabar, s’han de passar comptes. Fes una llista amb totes les despeses del viatge (les 

que no saps del cert hi pots posar imaginació). Aquesta llista s’ha de fer amb Excel. Suma el 

total de despeses del viatge i divideix-lo per 4 persones. Fes que quedi tot maco i envia-ho 

per correu electrònic al professor. 
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PRESENTACIÓ POWERPOINT 

 

I com que a més els teus amics saben que ets el primer/a de la classe, t’han demanat que ja 

que t’hi poses fassis una presentació amb PowerPoint explicant el viatge i què veuran. Ho 

pots fer? 

 

FELICITATS! Ja pots organitzar les teves vacances! 

 

 

  


