
Listas e táboas
Listas
Cando queremos enumerar cousas poderíamos facelo  empregando <BR> ou ben con etiquetas
axeitadas <UL> para indicar “vou comezar unha lista” e despois <LI> antes de cada  concepto.
Tamén cómpre avisar de que rematamo-la lista con </UL>
Por exemplo, teclea nunha nova páxina:

<HTML>
<HEAD> </HEAD>
<BODY>

Vou dar unha lista dos meus actores favoritos:
<UL>

<LI> Humphrey Bogart

<LI>Richard Gere
<LI> Luís Tosar

</UL>

</BODY>
</HTML>

1.- Anota na túa libreta como queda a páxina. ¿Que acontece se en troques de <UL> poñemos <OL>
onde corresponde?
2.- Dentro da etiqueta <UL> teclea a propiedade <UL type=”square”> e proba tamén con <UL

type=”disc”>
3.- Proba a facer listas aniñadas, é dicir, unha lista <UL> que teña dentro unha <OL> e quede algo
parecido a:

• Richard Gere
o Está estupendo

• Humphrey Bogart
1. Bo actor
2. Tipo duro

3. Sentimental
TÁBOAS

Para escomenzar unha táboa teño que teclear <TABLE> dentro do <BODY> ¿imaxinades como se
remata?. Tódalas táboas do mundo teñen filas formadas por casiñas. Cada fila comeza por <TR> e
cada casiña por <TD>. É un pouco lío, pero recorda “Copiar e pegar”. Por exemplo, para obtermo-la
táboa seguinte, o código será...

<TABLE>
<TR>  <TD> Antón</TD>  <TD>Xurxo</TD>  </TR>
<TR>  <TD> María </TD>  <TD>Laura</TD>  </TR>

</TABLE>

Dentro das casiñas das táboas poden meterse ligazóns, imaxes, variar cores do texto... Proba
variando:
<TR>  <TD> <FONT color =”red”>Antón</FONT> </TD>  <TD>Xurxo</TD>  </TR>

1.- Constrúe unha táboa co teu horario da semana
2.- Busca en internet propiedades que teñen as etiquetas das táboas. Anota na túa libreta as que
vexas máis interesantes

Antón Xurxo

María Laura

Teclea unha páxina onde haxa listas aniñadas e algunha imaxe
dentro dunha táboa. Emprega as propiedades que atopes en

internet e gárdaa no teu disquete poñéndolle de nome Web3.htm

Fin 1º fila

Fin 2º fila


