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EL MENÚ INICI DEL WINDOWS VISTA vs 

WINDOWS XP 
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Windows Vista no presenta novetats espectaculars en el seu menú d’inici. El clàssics “Mis 

documentos” es converteixen en “Documents”, i així passa amb altres parts de l’ordinador 

que Windows Vista, senzillament, canvia de nom. L’altra novetat, és el buscador integrat en 

el menú i el fet que els programes es despleguin en la part esquerra del menú i no en menús 

en cascada com fins ara. Windows Vista, en el fons, no ha canviat tant respecte Windows 

XP. Se li ha fet un rentat de cara, se li han canviat algunes coses de nom i de lloc i això és 

precisament el que despista als usuaris de tota la vida. Res que no es pugui solucionar amb 

una mica de paciència i unes quantes hores davant de l’ordinador. 
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Windows XP 

 

El canvi més important a simple 

vista és l’estètic. Fixem-nos que el 

menú està dividit en dues parts 

verticalment: a la part dreta podem 

trobar les mateixes opcions que en 

el Windows 98 amb l’afegit 

d’accessos directes a carpetes 

importants com Els meus 

documents, Les meves imatges, La 

meva música i també accessos a El 

meu PC i al Pannell de control que 

passa a centralitzar totes les 

opcions de configuració. A la part 

esquerra trobem la llista de 

programes més utilitzats. Això 

vindria a substituir l’opció 

Documents de Windows 98. L’opció 

Tots els programes seria el que en 

Windows 98 és Programes. 

 

Ja en el menú Inici del Windows XP es reflecteix una tendència de les noves versions dels 

Sistemes Operatius de la casa Microsoft que és la de donar molta importància a la vessant 

multimèdia de l’ordinador, o sigui el tema d’imatges, música, vídeos, connexions a internet... 

 

La manera d’apagar l’equip és la mateixa i s’ha de seguir escrupolosament per evitar danys 

en el sistema de fitxers que poden ser irreversibles. 

 

També remarcar que el Windows XP té molt més ben solucionat el tema de les sessions 

pels diferents usuaris. 


