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EXERCICI 3 

CLASSIFICACIÓ DE FITXERS DINS DE CARPETES 

 
Tinc moltes fotos que vull classificar. Em pots ajudar? Segueix els següents passos 

a veure si ens en sortim entre tots dos: 

 

1. Descarrega exercici3.rar que podràs descarregar. Prem a sobre i guarda’l a la 

carpeta de FOTOS que acabes de crear en el llapis USB. 

2. Aquest fitxer amb fotos que t’acabes de descarregar, està comprimit amb un 

programa que es diu WinRar i que segurament tens instal·lat a l’ordinador. Des de 

l’Explorador de Windows, busca aquest fitxer en el teu llàpis i prem botó dret del 

ratolí sobre seu i escull EXTRAER AQUÍ. Això descomprimirà les fotos i les podràs 

veure. 

3. Ara el problema que tenim és que no estan gens classificades. Anem a crear unes 

quantes carpetes. Dins de la carpeta fotos, crearem  6 carpetes: 

a. Àfrica 

b. Amèrica 

c. Àsia 

d. Europa 

e. Oceania 

f. Països 

4. Dins de la carpeta PAÏSOS, crearem les següents carpetes: 

a. Anglaterra 

b. Bèlgica 

c. Canadà 

d. Catalunya 

e. Chile 

f. Costa Rica 

g. Cuba 

h. Egipte 

i. Escòcia 

j. Espanya 

k. França 

l. Gàmbia 
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m. Iemen 

n. Itàlia 

o. Jordània 

p. Ínida 

q. Laos 

r. Líbia 

s. Marroc 

t. Nova Zelanda 

u. Perú 

v. Portugal 

w. Rumania 

x. Tailàndia 

y. Tibet 

z. Turquia 

5. D’entrada l’arbre de carpetes ens hauria d’haver quedat de la següent forma: 
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6. Ara ja podem començar a classificar les fotos. Agafem les fotos de la banda dreta i 

sense deixar de prémer el botó esquerra del ratolí les arrossaguem fins a la carpeta 

corresponent a la banda esquerra. 

7. Quan tinguem totes les fotos al seu lloc, serà el moment d’agafar les carpetes dels 

països i moure-les dins del seu continent corresponent. El procediment és el mateix 

que en el punt anterior (arrossegar de dreta a esquerra). 

8. Finalment, entrem a dins de cada carpeta de país i creem les carpetes necessaries 

per col·locar les fotos dels diferents llocs. Un cop creades, arrosseguem les fotos 

corresponents a dins de cada carpeta. 

9. Si has arribat fins aquí, enhorabona! Ja ets un/a expert/a en carpetes! 

 

NOTA: Pot ser que faltin carpetes de països. Si és el cas les pots fer sense cap compromiís. 

 

 

 


