
Finestres dividides i 
tecles d’accés ràpid (2ª part)

03
En aquesta tercera entrega dels consells tecnològics seguirem amb un 
consell per millorar la vostra eficiència laboral.

Ús volem presentar el concepte de finestres dividides i també ús 
aportarem noves tecles d’accés ràpid relacionades amb aquest concepte.

Què són les finestres dividides?

La forma més senzilla de respondre aquesta pregunta serà a partir de dos 
exemples gràfics:

Exemple 1: En aquest exemple es pot observar com hem dividit l'àrea de 
l’escriptori en dues parts per tal de poder visualitzar dues finestres a la 
vegada. (Imatge 1) 
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Exemple 2: En aquest altre exemple podem veure com hem dividit l'àrea 
del escriptori en tres parts per tal de poder visualitzar tres finestres al 
mateix temps. (Imatge 2)

Aquest opció ens permet poder ser molt més eficients a l’hora de 
treballar amb dos o més arxius a la vegada sobretot quan treballem en un 
arxiu nou i necessitem consultar les dades d’una versió anterior o d’una 
pàgina web.

Com ho fem?

Existeixen dues formes de fer-ho, mitjançant el ratolí o a mitjançant tecles 
d’accés ràpid.

En el primer cas simplement haurem de clicar a la barra de la finestra que 
volem dividir i arrossegar-la cap a un dels extrems del monitor.  En aquest 
moment apareixerà un rectangle el qual ens esta indicant quin espai 
ocuparà aquesta finestra (Imatge 3)

Quan haguem deixat anar la finestra automàticament ens demanarà si 
volem emplenar la meitat restant amb alguna de les finestres que ja tenim 
obertes . (Imatge 4)
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Per fer-ho només haurem de clicar la finestra que desitgem i 
s'ajustarà al espai restant. (Imatge 1)



En quant a les tecles d’accés ràpid serien les següents i també ús en 
proporcionem dues més que hi estan relacionades:

+
Dividir la finestra actual a la
meitat esquerra de
l’escriptori

+
Dividir la finestra actual a la
meitat dreta de l’escriptori

+
Maximitzar la finestra o, en
cas de que tinguem la
finestra dividida, ens la
tornarà a dividir a la meitat

+ Minimitzar la finestra.

+ ‘Vista de tareas’ per veure
totes les finestres obertes o
arxius tancats recentment.

+ Canviar d’una finestra recent
a una altre.
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