
Emilio Cortizas Naveiras

Aquest llibre vol ser una guia de referència per ajudar el professorat a treure
el màxim rendiment d’aquesta eina a les aules.

Traducció al català per Joan Puigmalet



2 
 

Traducció del manual Inspírate con Activinspire d’Emilio Cortizas Naveiras (2a 

edició, 27/05/2010) realitzada per Joan Puigmalet del Departament de Llengua i 

Literatura catalanes de l’Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat. El 

manual original es pot consultar a:  

 

http://www1.prometheanplanet.com/forum/showthread.php?t=12911 

 

 

 
 

 

 Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons 3.0 

 Reconeixement - No comercial - Compartir Igual 

 

 
 

Aquesta obra està sota una llicència de Reconeixement – No comercial – 

Compartir igual 3.0. No adaptada.  

 

Per veure una còpia d’aquesta llicència, visiti  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca  

o enviï una carta a Creative Commons:  

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. 

 

No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres 

derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que 

regula l’obra original. 

 

 
 

La primera edició de l’obra original és del 5/05/2010. La segona edició, la que 

aquí es tradueix, és del 27/05/2010.  

 

Al correu electrònic manualactivinspire@gmail.com es pot contactar amb l’autor 
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amb el traductor al català. 

 

Gràcies a Beatriz Rodríguez García per la seva aportació fotogràfica. 

http://www1.prometheanplanet.com/forum/showthread.php?t=12911
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca
mailto:manualactivinspire@gmail.com
mailto:puigmalet@gmail.com


3 
 

TAULA DE CONTINGUTS____________________________ 

 
 

  Introducció ...............................................................................   8 

   ¿A qui va dirigit aquest llibre? ....................................     9 

   ¿Com utilitzar el llibre? ................................................    9 

Capítol 1 Instal·lació ................................................................................ 10 

   Versions ......................................................................... 10 

    Compatibilitat ................................................................ 11 

   Requisits mínims del sistema ........................................ 11 

   Instal·lant .....................................................................   11 

Capítol 2 ActivBoard i ActivPen ............................................................. 15 

   L’ActivBoard ................................................................  15 

   L’ActivPen ....................................................................  16 

   L’ActivPen i la pissarra ...................................................17 

   L’ActivArena ................................................................  18 

   Calibrar la pissarra ......................................................... 19 

Capítol 3 Conceptes bàsics ....................................................................... 20 

   L’escriptori digital ........................................................  20 

   El rodafolis ....................................................................  21 

   La finestra d’ActivInspire .............................................. 21 

   Dos usuaris simultanis ................................................... 22 

Capítol 4 Barra d’eines ............................................................................. 24 

   Botons ...........................................................................  24 

   Els més utilitzats ............................................................ 25 

   Personalitzar .................................................................  25 

Capítol 5 Exploradors ............................................................................... 27 

   Explorador de pàgines ................................................... 27 

   Explorador de recursos .................................................. 28 

   Explorador d’objectes .................................................... 28 

   Explorador de notes ....................................................... 29 

   Explorador de propietats ................................................ 30 

   Explorador d’accions ..................................................... 31 

   Explorador de votacions ................................................ 31 

Capítol 6 Administrar el rodafolis .......................................................... 32 

   Nou ..............................................................................   32 

   Obrir ..............................................................................  33 

   Document ..........,............................................................ 33 

   Desar .............................................................................. 34 

   Veure .............................................................................  34 

   Pàgines ........................................................................... 37 

   Imprimir ......................................................................... 40 

   Publicar .......................................................................... 41 

Capítol 7 Perfils ........................................................................................ 43 

   Categories ...................................................................... 43 

   Crear un perfil ................................................................ 45 

   Canviar un perfil ...........................................................  46 

 

 

 



4 
 

Capítol 8 Capes ....................................................................................... 47 

   Canviar objectes de capes ............................................. 47 

   Apilar objectes .............................................................. 48 

   Canviar d’ordre els objectes ......................................... 48 

Capítol 9 Escriure al rodafolis .............................................................. 49 

   Escriure amb el llapis ................................................... 49 

   Escriure amb text ......................................................... 49 

   Format .......................................................................... 50 

   Eines especials ............................................................. 50 

   Ressaltar ....................................................................... 51 

   Canviar ample de llapis ................................................ 51 

   Canviar color ................................................................ 52 

   Corregir ortografia ........................................................ 52 

   Modificadors de llapis .................................................. 53 

Capítol 10 Objectes .................................................................................. 54 

   Seleccionar .................................................................... 54 

   Manipular ...................................................................... 55 

   Copiar, retallar i enganxar ............................................. 58 

   Esborrar i eliminar ......................................................... 59 

   Reconeixement de figures ............................................. 60 

Capítol 11 Recursos ................................................................................. 61 

   Importar i exportar paquets de recursos ........................ 62 

   Agregar recursos ............................................................ 63 

   Afegir un recurs a la biblioteca ...................................... 63 

   Fons ................................................................................ 64 

   Quadrícules .................................................................... 65 

Capítol 12  Propietats ............................................................................... 69 

   Categories ..................................................................... 69 

   Canviar propietats d’objectes ....................................... 77 

   Modificar valors ........................................................... 77 

Capítol 13 Accions ................................................................................... 78 

   Categories ..................................................................... 78 

   Agregar ......................................................................... 78 

   Accions de comandament ............................................. 79 

   Accions de pàgina ......................................................... 79 

   Accions d’objecte ......................................................... 79 

   Accions de document / mitjà ........................................ 80 

   Arrossegar i col·locar .................................................... 80 

   Eliminar ........................................................................ 80 

   Llista d’accions ............................................................ 81 

Capítol 14 Contenidors i restriccions .................................................... 91 

   Propietats del contenidor .............................................. 91 

   Regles del contenidor ................................................... 91 

   Crear un contenidor ...................................................... 92 

   Agregar so d’incentiu ................................................... 92 

   Restriccions ................................................................... 93 

   Propietats de les restriccions ......................................... 93 

   Crear restriccions ........................................................... 94 

 

 



5 
 

Capítol 15 Eines ....................................................................................... 95 

   Connector ...................................................................... 95 

   Cobrir/Descobrir ............................................................ 95 

   Focus ............................................................................. 95 

   Rellotge ......................................................................... 96 

   Teclat en pantalla .......................................................... 97 

   Teletip ........................................................................... 97 

   Tinta màgica ................................................................. 97 

Capítol 16  Eines matemàtiques .............................................................. 99 

   Calculadora .................................................................. 99 

   Compàs ........................................................................ 99 

   Gobelet ....................................................................... 100 

   Origen XY .................................................................. 100 

   Regle .......................................................................... 101 

   Transportador ............................................................. 101 

Capítol 17 Eines multimèdia ................................................................ 103 

   Càmera ....................................................................... 103 

   Gravadora de pantalla ................................................ 103 

   Gravadora de so ......................................................... 104 

Capítol 18 Eines d’escriptori ................................................................ 105 

   Anotar a l’escriptori .................................................. 105 

   Barra d’escriptori ....................................................... 106 

Capítol 19 Treballar amb arxius .......................................................... 107 

   Arxius de so ............................................................... 107 

   Arxius de vídeo .......................................................... 107 

   Arxius d’imatge ......................................................... 108 

   Agregar vincle a un arxiu .......................................... 108 

   Agregar vincle a un web ............................................ 110 

   Modificar un vincle .................................................... 110 

   Eliminar un vincle ...................................................... 110 

   Importar i exportar arxius .......................................... 110 

Capítol 20  Sistema de resposta ............................................................. 112 

   Registrar dispositius ................................................... 112 

   Assignar alumnes ....................................................... 113 

   Assistent per a preguntes ........................................... 115 

   ExpressPoll ................................................................ 116 

 

Pràctica 1 .................................................................................................... 117 

   Personalitzar la barra d’eines 

   Desar rodafolis 

   Obrir rodafolis 

Pràctica 2 .................................................................................................... 118 

   Afegir i editar text 

   Format 

   Eina text 

   Eina per ressaltar 

   Eina teclat en pantalla 

Pràctica 3 .................................................................................................... 120 

   Inserció de recursos 

 



6 
 

Pràctica 4 .................................................................................................... 121 

   Manipular objectes 

   Modificar-ne la mida 

   Moure 

   Agrupar 

   Copiar/Duplicar 

   Transformar 

Pràctica 5 .................................................................................................... 122 

   Eliminar anotacions 

   Eliminar objectes 

   Eina Desfer 

   Eina Esborrador 

   Paperera 

   Elimina 

Pràctica 6 .................................................................................................... 123 

   Inserir pàgines 

   Copiar objectes a pàgines 

   Quadrícules 

Pràctica 7 .................................................................................................... 124 

   Agregar figures 

   Agregar notes 

Pràctica 8 .................................................................................................... 126 

   Inserir arxiu de vídeo 

   Inserir arxiu flash 

   Inserir imatge d’arxiu 

Pràctica 9 .................................................................................................... 128 

   Accions 

   Restriccions 

Pràctica 10 .................................................................................................. 130 

   Eina càmera 

   Eina gravadora de pantalla 

   Enllaços web 

   Inserir imatge d’Internet 

Pràctica 11 .................................................................................................. 133 

   Quadrícula 

   Eina compàs 

   Eina regle 

Pràctica 12 .................................................................................................. 136 

   Color de fons 

   Imatge de fons 

Pràctica 13 .................................................................................................. 138 

   Connectors 

Pràctica 14 .................................................................................................. 140 

   Gravar un so 

   Afegir un so a un objecte 

Pràctica 15 .................................................................................................. 141 

   Gravar pantalla 

   Capturar fotograma 

 

 



7 
 

Tècnica 1 Arrossegar i copiar ................................................................ 143 

Tècnica 2 Duplicar text .......................................................................... 144 

Tècnica 3 Arrossegar i deixar anar ........................................................ 145 

Tècnica 4 Cofre del tresor ..................................................................... 146 

Tècnica 5 Lupa màgica .......................................................................... 147 

Tècnica 6 Paret màgica .......................................................................... 148 

Tècnica 7 Mostrar i ocultar .................................................................... 150 

Tècnica 8 Afegir etiquetes ..................................................................... 151 

Tècnica 9 Transparència ........................................................................ 152 

Tècnica 10 Incrementar ........................................................................... 153 

Tècnica 11 Puzle circular ........................................................................ 154 

Tècnica 12 Puzle horitzontal ................................................................... 156 

Tècnica 13 Agrupar i tirar ....................................................................... 157 

Tècnica 14 Revelar .................................................................................. 158 

Tècnica 15 Visor d’imatges ..................................................................... 161 

 

Fitxes ............................................................................................................ 164 

  Barra de menús ..................................................................... 164 

  Barra d’eines principal .......................................................... 169 

  Explorador ............................................................................ 170 

  Format text ............................................................................ 171 

  Marquesina ............................................................................ 172 

 

Annex I Comparació entre la versió Professional i Personal . . ........... 173 

Annex II Opcions de la barra de menús ............................................... 176 

Annex III Mètode abreujat del teclat ..................................................... 184 

Annex IV Menú d’interactivitat per a estudiants ................................... 186 

 

Bibliografia .................................................................................................. 189 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUCCIÓ______________________________________ 

 
Avui en dia a les aules ja no cal utilitzar modalitats d’interacció poc pràctiques. Només 

amb agafar un llapis i començar a dibuixar, escriure, afegir, moure i ocultar figures, 

imatges i moltes més coses que coneixerà en aquest llibre podrà crear una aula més 

activa. 

 

Tot això es pot aconseguir amb els diferents productes de Promethean, líder global en 

solucions educatives per a l’aprenentatge interactiu, amb més de 500.000 usuaris 

registrats. 

 

Aquest llibre ha estat creat per ajudar-lo a conèixer el software ActivInspire. 

 

ActivInspire és un paquet de software fàcil d’utilitzar i dissenyat per al seu ús en 

múltiples sistemes operatius juntament amb la pissarra Activboard o qualsevol pissarra 

interactiva d’altres fabricants, o fins i tot, només amb un ordinador. Totalment integrat 

amb totes les solucions educatives de Promethean, ActivInspire ha sigut creat per a la 

seva utilització en aules de tot el món d’educació primària i secundària. 

 

Li ofereix eines totalment integrades i funcionals com transportadors, regles, llapis i 

reconeixement de figures que converteixen la interacció en pantalla en un exemple molt 

proper a la realitat. 

 

ActivInspire permet accedir de manera immediata a 10.000 recursos, imatges i fons, a 

més d’oferir la possibilitat d’escollir interfícies adequades per al rang d’edat dels 

alumnes: interfícies sofisticades per a l’escola secundària i interfícies atractives i de 

colors vius per a l’escola primària. 

 

Podrà formar part de la comunitat en línia d’assistència i planificació de classes més 

gran del món per a usuaris de pissarres interactives.  

 

Amb tot això aconseguirà millorar l’aprenentatge interactiu: entre l’alumne i el 

professor, entre els alumnes, i entre l’alumne i la resta del món. 

 

 
Exemple de l’ActivClassroom de Promethean 

 

 

 



9 
 

¿A QUI VA DIRIGIT AQUEST LLIBRE?________________ 
 

Aquest llibre està pensat per als usuaris de versions anteriors del software de 

Promethean (ActivStudio) que desitgin passar-se a ActivInspire i per als nous usuaris 

d’ActivInspire Professional. 

 

 

 

¿COM UTILITZAR EL LLIBRE?_______________________ 

 
Pot utilitzar el llibre com a guia d’aprenentatge, com a manual de repàs de conceptes i 

com a guia ràpida de consulta. 

 

- Guia d’aprenentatge: cada capítol recull un tema o conjunt de temes ampli, ordenats 

de menor a major grau de coneixements.  

 

Cada capítol està dividit en temes teòrics i cadascun d’ells li ensenya la teoria  per a 

fer servir ActivInspire. 

 

En el manual també trobarà una sèrie de pràctiques que l’ajudaran a entendre els  temes 

tractats en el manual a més de les tècniques i trucs per a millorar les lliçons que 

mostrarà als seus alumnes a l’aula. 

 

- Manual de repàs: aquelles persones que coneixen alguna de les versions anteriors del 

software podran repassar conceptes que es mantenen en aquesta versió. 

 

- Guia de consulta ràpida: al final del programa trobarà una sèrie de fitxes 

corresponents als elements principals del programa. A més, trobarà una taula per a 

poder millorar el disseny de les lliçons. 
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INSTAL·LACIÓ                                                                          1 
 

 VERSIONS 

 

Promethean Planet posa dues versions del software ActivInspire a la seva disposició: 

 

- Professional: versió completa disponible per a la compra per separat o amb 

ActivBoard, ActivBoard+2, ActivPanel, ActivExpression, ActiVote i ActiView. 

 

- Personal: versió disponible per a la descàrrega gratuïta a Promethean Planet; per a tots 

els usuaris, inclosos els que no utilitzen pissarres interactives Promethean. 

 

ActivInspire Personal ofereix menor varietat d’eines i exploradors que ActivInspire 

Professional.  

 

Pot escollir l’aspecte que prefereixi en iniciar per primera vegada l’aplicació entre 

ActivInspire Primary i ActivInspire Studio. ActivInspire personalitza les eines i el 

disseny de la pantalla segons les eleccions de cada usuari. 

 

 
Imatge 1.1. ActivInspire Primary 

   

 
Imatge 1.2. ActivInspire Studio 

 
 

A l’annex I es troben més detalls sobre les diferències entre la versió Professional i la 

Personal. 
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ActivInspire Primary està dissenyat per als més petits amb colors més vius, icones més 

grans i una interfície que els resulti més atractiva. ActivInspire Studio està dissenyat per 

a alumnes de major edat; ambdós compten amb les mateixes funcionalitats. 

 

 COMPATIBILITAT  

 
Compatibilitat amb arxius creats amb versions anteriors. 

Compatibilitat total amb Adobe Flash per a arxius .flv i objectes flash. 

Exportació de les proves a Microsoft Excel per al seguiment ràpid del progrés 

d’aprenentatge. 

Importa arxius de Microsoft Powerpoint. 

 
 REQUISITS MÍNIMS DEL SISTEMA 

 

Característiques 

 

Sistemes operatius:  

Windows XP SP2/ Vista/7  

Mac OSX 10.4.11 – 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard) 

Linux Ubuntu 8.04, 8.10, 9.04, 9.10; processador Mandriva 

 

PC: 

Pentium 4 - 1 Ghz (800 MHz per a Vista), 512MB de RAM, resolució de 

1024 x 768, 1,5 GB d’espai lliure en disc. 

 

Mac: 

Processadors Intel (Universal Binary), 512 MB de RAM, resolució de 

1024 x 768, 3 GB d’espai lliure en disc. 
 

 INSTAL·LANT 

 

Pot instal·lar el programa utilitzant el cd-rom de Promethean o mitjançant l’arxiu 

descarregat del web del fabricant, com en aquest cas. 

 

1. Faci doble clic sobre l’arxiu ActivInspire_ESP_Setup.exe. 

 

 

 
Imatge 1.3. Verificant la instal·lació i extraient-ne els arxius necessaris 
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Apareix la pantalla de benvinguda. 
 

 
Imatge 1.4. Missatge donant la benvinguda i avisant que començarà la instal·lació 

 

2. Premi Següent. 

Apareix la pantalla per seleccionar el tipus d’instal·lació. 

 

 
Imatge 1.5. Els diferents tipus d’instal·lació 

 

3. Marqui la instal·lació més adequada a les seves necessitats. 

4. Premi Següent. 

La pantalla que apareix a continuació informa dels components que s’instal·laran al seu 

equip. 

5. Premi Següent. 

Apareix la pantalla del contracte de llicència. 

6. Marqui l’opció Accepto els termes de l’acord de llicència. 

7. Premi Següent. 

En la següent pantalla apareix la ubicació on s’instal·larà ActivInspire. 

 

 
Imatge 1.6. Carpeta on es guardaran els arxius del programa 

 

Pot escollir una altra ubicació prement el botó Examinar... 

8. Premi Següent. 

La pantalla que apareix a continuació indica el lloc on s’instal·laran els Recursos 

d’ActivInspire (no confondre amb l’anterior).  
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Imatge 1.7. Carpeta on es guardaran els recursos (imatges, sons...)  

 

Pot escollir una altra ubicació prement el botó Examinar... [Recomano no canviar]. 

9. Premi Següent. 

10. Premi el botó Iniciar. 

Comença la instal·lació dels arxius, la instal·lació de l’Activdriver i els recursos. Quan 

aparegui el missatge... 

 

 
Imatge 1.8. Missatge d’avís d’instal·lació completada 

 

11. Premi Finalitzar. 

 

 

 Executar el programa: 

1. Faci un doble clic sobre la icona del programa a l’escriptori.  

O també: 

2. A Inicia→Tots els programes→ActivSoftware→ActivInspire→ActivInspire 

Quan executi per primera vegada el programa es mostrarà la pantalla Contracte de 

llicència de Promethean. 

 1. Cal introduir les dades en els quadres de text corresponents a: 

 Nom d’usuari 

 Organització 

 Número de sèrie 

 El número de sèrie serà necessari si va a utilitzar la versió Professional. Aquest 

 número li haurà estat proporcionat per Promethean. 

 2. Marqui la casella de verificació Accepto les condicions d’aquesta llicència. 

 3. Premi Acceptar. (si va a utilitzar la versió Personal haurà de prémer el botó 

 Executar Personal Edition). 

 

La primera vegada que executi el programa apareixerà una finestra per saber quina 

interfície ha de generar el programa, si l’ActivStudio o la Primary. Esculli’n una i premi 

Acceptar. 
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Imatge 1.9. Finestra per introduir la informació de llicència, contracte de llicència i tipus de versió a instal·lar 
 

Després podrà canviar entre una i altra des de l’Escriptori digital→Configurar... 

→Iniciar la propera vegada amb Primary si ha escollit a l’inici Studio o Iniciar la 

propera vegada amb Studio si ha escollit Primary. 

 

Després cal tancar el programa i reobrir-lo per tal que es produeixin els canvis. 

 

 

 

  Per a l’elaboració d’aquest llibre es va utilitzar l’arxiu descarregat de la web i el 

 programa va ser instal·lat en Windows XP SP3 i en Windows Vista SP1. 

 

 Durant la instal·lació del software ActivInspire en Windows Vista pot produir-se 

 algun error. 

 L’error que va tenir lloc a Windows Vista SP1 es va produir a l’inici de la 

 instal·lació durant la comprovació i extracció. La solució va ser ignorar-lo i 

 esperar que aparegués la pantalla de benvinguda. 

 

 En el fòrum de Promethean Planet pot trobar més informació si té problemes 

 amb la instal·lació. 
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ACTIVBOARD I ACTIVPEN                                                   2 
 

 L’ACTIVBOARD 

 

Aquest és el nom que reben les pissarres digitals interactives de Promethean. 

L’ActivBoard és la peça central d’ActivClassroom. Té a la seva disposició diferents 

tipus de pissarres amb diferents característiques segons les seves necessitats. 

 

Alguns models inclouen altaveus i amplificadors per tal d’afegir so estèreo a les classes 

o pantalla panoràmica. 

 

El mode de dos usuaris simultanis està integrat en alguns models i pot afegir-se en altres 

amb una actualització. 

 

A més compten amb suports d’alçada regulable i projector. La superfície de les pissarres 

està dissenyada per a un ús durador a les aules. 
 

 
Imatge 2.1. ActivBoard 300 Pro Range 

 

Pot saber l’estat en què es troba l’ActivBoard fixant-se en el botó de la part superior 

esquerra: 

 

 Si la flama és blanca, l’ActivBoard funciona correctament. 

 

 Si la flama és vermella, l’ActivBoard ha tingut problemes a l’arrencada.  

 Desconnecti la connexió USB de l’ordinador, esperi 30 segons i torni a  connectar-la. 

  

 Si la flama és porpra, l’ActivBoard s’ha tancat de forma incorrecta. 

  Desconnecti la pissarra del subministrament elèctric i connecti-la altre cop.  

 

 Si la flama és blava i parpelleja, pot haver-hi un problema amb el bloc  

 d’energia que connecta l’ActivBoard a la font d’alimentació. 

 

 Si la flama és blava sòlida (no parpelleja), l’ActivBoard ha entrat en mode  

 Bluetooth. L’ActivBoard deixarà el mode Bluetooth després d’un minut d’inactivitat. 
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 L’ACTIVPEN 

 

L’ActivPen pot realitzar les mateixes accions que els ratolins d’un ordinador. 

 

 

 
Imatge 2.2. ActivPen 

 

 

Ratolí ActivPen 

Clic amb el botó esquerre Col·loqui la punta de l’ActivPen amb 

fermesa a l’ActivBoard.   

Clic amb el botó secundari Col·loqui la punta de l’ActivPen sobre 

l’ActivBoard, a menys d’un centímetre de 

la pissarra. Premi el botó lateral de 

l’ActivPen. 

Fer clic i arrossegar Faci clic a l’objecte que desitgi desplaçar, 

mantingui la punta de l’ActivPen a la 

pissarra i mogui l’ActivPen. L’objecte es 

desplaçarà amb l’ActivPen. 

Doble clic Premi ràpidament dues vegades la punta 

de l’ActivPen sobre la pissarra per 

realitzar les mateixes accions que es 

poden fer amb el doble clic del ratolí. 

 

 

 

   
Imatge 2.3. Clic amb el botó esquerre 

 

 

   
Imatge 2.4. Clic amb el botó secundari 
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Imatge 2.5. Fer clic i arrossegar 

 

  
Imatge 2.6. Doble clic 

 

 

 L’ACTIVPEN I LA PISSARRA 

 

Fixi’s en les següents imatges per veure com actua l’ActivPen depenent de si es troba 

lluny o en contacte amb la pissarra. 

 

 
Imatge 2.7. Mentre l’ActivPen es manté lluny de la pissarra està inactiu, és a dir, l’usuari s’hi pot recolzar i no s’activarà cap acció 

no desitjada 

 
 

 
Imatge 2.8. Quan l’ActivPen s’apropa a la pissarra serà detectat. L’ActivPen activarà els menús com si fos el ratolí. La pissarra 

també es pot tocar alhora per l’usuari o un altre participant, sense problemes 
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Imatge 2.9. Tocar amb l’ActivPen la pissarra equival a un clic, simplement tocant la punta de l’ActivPen en qualsevol enllaç, opció 

de menú o icona que es desitgi activar. Traslladar l’ActivPen mentre es pressiona sobre un objecte adequat o barra de desplaçament 
equival a arrossegar 

 

 
Imatge 2.10. Pressionant el botó lateral de l’ActivPen s’activaran instantàniament les funcions del clic dret del programari, 

exactament igual que si es fa clic amb el botó dret del ratolí  
 

 

 L’ACTIVARENA 

 

 
Imatge 2.11. ActivArena per a l’ActivClassroom 
 

Amb ActivArena, els alumnes i els professors poden col·laborar i contribuir plegats a la 

classe. Dues persones amb dos bolígrafs. Permet que dos estudiants aprenguin entre ells 

o que els estudiants i els professors treballin junts. 

 

ActivArena transforma la pissarra ActivBoard en un punt de trobada improvisat o en un 

despatx per a sessions de tutoria individuals, sempre sota control del professor, que pot 

activar o desactivar el bolígraf intel·ligent de l’estudiant. 
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 CALIBRAR LA PISSARRA 

 

Amb el calibratge s’aconsegueix alinear la punta del llapis electrònic (ActivPen) amb  

el cursor de la pantalla. És possible que necessiti tornar a calibrar si la pissarra o el 

projector s’han mogut per qualsevol motiu. 

 

Per calibrar l’ActivBoard pot seguir un d’aquests mètodes: 

 

 Mètode 1 (a l’ActivBoard): 

 

- Col·loqui l’ActivPen sobre el llum de calibratge de l’angle superior esquerre de 

l’ActivBoard durant uns segons. 

- Segueixi les instruccions de pantalla. 

 

 
Imatge 2.12. Llum de calibratge 

 

 Mètode 2 (a l’ordinador): 

 

- Faci clic amb el botó secundari a la icona d’ActivManager, a l’angle inferior dret de 

la pantalla. 

- Seleccioni Calibrar. 

 

Una vegada que s’inicia el programa de calibratge, segueixi les instruccions de la 

pantalla. Ha de col·locar l’ActivPen just al centre de la creu per a un calibratge correcte. 

 

  
Imatge 2.13. Missatge inicial 

 
 

  
Imatge 2.14. Missatge que apareix en diferents llocs de la pissarra 
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CONCEPTES BÀSICS                                                                3 
 

 

 L’ESCRIPTORI DIGITAL 

 

En obrir ActivInspire, el primer que es veu és l’escriptori digital. 

 

 
Imatge 3.1. Escriptori digital  

 

L’escriptori digital té sis opcions a la part esquerra i subcategories per a cada opció a la 

part dreta. 

 

Opció Descripció 

Rodafolis Enllaç per treballar amb els rodafolis 

Anotar sobre escriptori Obre el rodafolis d’escriptori 

ExpressPoll Obre ExpressPoll (preguntes ràpides) 

Promethean Planet Obre la pàgina web de Promethean Planet 

Configurar Enllaç per a perfils, registre, actualització 

Formació i assistència Obre la pàgina web de suport de 

Promethean 

 

 

L’escriptori digital romandrà obert fins que el tanqui. 

Si desactiva l’opció Mostrar finestra d’escriptori digital a l’inici, l’escriptori no es 

mostrarà la propera vegada que executi ActivInspire. 

 

Premi el botó Tancar per tal de tancar l’escriptori digital i poder treballar amb el 

rodafolis. 
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 EL RODAFOLIS 

 

El rodafolis és l’espai on es creen les lliçons. 

 

En iniciar ActivInspire, s’obre un rodafolis en blanc, preparat per a introduir-hi 

informació. 

 

 Els rodafolis poden incloure una gran varietat d’objectes, figures i funcions 

interactives, com ara sons, animacions i accions. 

 Pot treballar simultàniament amb qualsevol quantitat de rodafolis. 

 Cada rodafolis s’obre dins de la seva pròpia fitxa a la finestra d’ActivInspire. 

 Pot retrocedir i avançar entre rodafolis mitjançant les fitxes de document. 

 Un rodafolis pot contenir totes les pàgines que es desitgi. 

 Pot crear rodafolis d’escriptori, en què es realitzen anotacions sobre l’escriptori 

actiu o una imatge de l’escriptori. 

 Els rodafolis creats amb ActivInspire tenen l’extensió d’arxiu .flipchart. 

 Pot convertir els rodafolis creats amb versions anteriors de Promethean (versió 

2.0 i posteriors) al nou format d’arxiu. 

 

 

 LA FINESTRA D’ACTIVINSPIRE 

 

2   
3 5Imatge 3.2. Finestra d’ActivInspire 

 

1. Barra d’eines principal    5. Mode disseny 

2. Explorador      6. Detalls sobre les dimensions 

3. Barra de menús     7. Pàgina de rodafolis 

4. Nom del rodafolis     8. Paperera de rodafolis 

 

 

 

  Quan dissenyi una lliçó haurà de tenir activat el Mode disseny.  

 Per mostrar-ho als alumnes cal fer-ho en Mode disseny desactivat. 
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 DOS USUARIS SIMULTANIS 

 
 

ActivInspire permet que dues persones treballin de forma interactiva al mateix rodafolis. 

Aquesta forma de treball s’anomena mode Dos usuaris simultanis. Cadascú utilitza el 

seu propi ActivPen i la barra d’eines d’ActivInspire per treballar a la pissarra. 

 

La funció Dos usuaris simultanis està disponible quan el programari detecta una 

ActivBoard compatible amb aquest mode connectada a l’ordinador. Si aquest no és el 

cas, la funció no estarà disponible en ActivInspire. 

 

 Només el professor pot activar el mode Dos usuaris simultanis. 

 Iniciar el mode Dos usuaris simultanis activa el quadre d’eines duals, que 

conté un subconjunt d’eines disponibles al quadre d’eines principal. 

 Només l’usuari de la barra d’eines principal té accés complet a totes les 

funcions d’ActivInspire. 

 La persona que utilitzi la barra d’eines duals només pot treballar en la pàgina 

de rodafolis activa. 

 La barra d’eines duals roman sota control de la persona que estigui utilitzant la 

barra d’eines principal. 

 Es pot revocar l’accés a la barra d’eines duals des de la barra d’eines principal 

en qualsevol moment. 

 

 
Imatge 3.3. Barra d’eines Dos usuaris simultanis 

 

Per activar el mode Dos usuaris simultanis ha de comptar amb el següent maquinari i 

programari: 

 

 Una ActivBoard v3 o una ActivBoard v2 actualitzada (amb firmware 

d’ActivBoard v2.3 o posterior). 

 Dos llapis ActivPen per al mode Dos usuaris simultanis (Llapis de professor i 

d’alumne). 

 La versió d’ActivInspire compatible amb el mode Dos usuaris simultanis. 

 ActivInspire. 
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Per activar el mode Dos usuaris simultanis: 

 

 En el Menú principal, seleccioni Eines→Dos usuaris simultanis  

 

Quan el mode Dos usuaris simultanis està activat: 

 

 El llapis de l’alumne només pot utilitzar-se per a: 

 - Canviar la posició del quadre d’eines de l’alumne. 

 - Seleccionar i usar eines del quadre d’eines de l’alumne a la pàgina del  

 rodafolis. 

 - Interactuar amb el contingut de la pàgina del rodafolis. 

 

 El llapis de professor segueix controlant totes les funcions d’ActivInspire, amb 

l’excepció que no podrà utilitzar-se per a interactuar amb el quadre d’eines de 

l’alumne. 

 El ratolí de l’ordinador no pot interactuar amb el material del rodafolis o el 

quadre d’eines de l’alumne, però segueix controlant tots els altres aspectes 

d’ActivInspire. 
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BARRA D’EINES                                                         4 
 

 

 BOTONS 

 

La barra d’eines principal conté una selecció dels botons dels comandaments (eines) 

disponibles. Pot accedir a més eines al menú Eines o des de la pròpia barra d’eines fent 

clic al comandament Eines. 

 

Aquí pot veure una descripció dels botons que apareixen per defecte a la barra d’eines. 

 

Icona Nom Descripció 

 
Menú principal Obre el menú principal 

 
Canviar de perfil Permet escollir el tipus de 

perfil 

 
Anotació en escriptori Permet realitzar anotacions 

sobre l’escriptori actiu de 

l’ordenador 

 
Eines d’escriptori Minimitza ActivInspire i 

inicia les eines d’escriptori 

 
Pàgina anterior Mostra la pàgina anterior 

del rodafolis 

 
Pàgina següent Mostra la pàgina següent 

del rodafolis 

 
Iniciar/Aturar votació de 

rodafolis 

Permet utilitzar el sistema 

de resposta per a alumnes 

 
ExpressPoll Permet fer una pregunta 

ràpida als estudiants i 

mostrar els resultats de la 

votació a l’instant 

 
Paleta de colors Permet escollir el color per 

escriure o reomplir 

 
Selector d’ample de llapis Permet modificar l’ample 

del llapis i del ressaltador 

 
Seleccionar Seleccionar i manipular un 

o més elements al rodafolis 

 
Eines Obre el menú Eines 

 
Llapis Dibuixar o escriure 

anotacions a la pissarra 

 
Ressaltador Emfasitza àrees del 

rodafolis amb color 

translúcid 

 
Esborrador Esborrar o dividir 

definitivament les 

anotacions realitzades 
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Emplenament Acolorir figures i pàgines. 

Canviar el color al contorn 

dels objectes 

 
Figura Permet accedir al quadre 

d’eines de figures 

 
Connector Dibuixar connexions entre 

objectes (per exemple, en 

crear mapes conceptuals) 

 
Inserir mitjans d’arxiu   Obre un quadre de diàleg 

que permet seleccionar 

arxius i inserir-los al 

rodafolis 

 
Text Permet agregar o editar 

objectes de text enriquit en 

les pàgines dels rodafolis 

 
Esborrar Elimina elements a la 

pàgina activa 

 
Restablir pàgina Restableix la pàgina activa 

al seu estat de quan es 

guardà per darrer cop 

 
Desfer Desfer la darrera acció 

 
Refer Refer la darrera acció 

 
Editar botons definits per 

l’usuari 

Pot veure’s quan la barra 

d’eines principal no està 

plegada o limitada. Mostra 

la fitxa Botons definits 

per l’usuari 

 

 

 ELS MÉS UTILITZATS 

 

A mesura que vagi treballant amb ActivInspire, s’aniran afegint les icones de les eines a 

la barra d’accessos de la barra d’eines. ActivInspire col·locarà automàticament les 

eines que més utilitzi en aquesta barra, per facilitar-ne l’accés. Pot veure’n un exemple 

en la imatge 4.2. 

 

Per poder veure o ocultar la barra d’accessos cal activar o desactivar l’opció Plegar fent 

clic a Opcions de quadre d’eines  de la barra d’eines.  

 

 

 

 PERSONALITZAR 

 

Pot personalitzar el comportament de la barra d’eines i la seva ubicació. 

 

Faci clic a Opcions de quadre d’eines  de la barra d’eines i esculli una de les 

següents opcions: 



26 
 

 Part esquerra acoblada: Col·loca la barra d’eines a la part esquerra de 

la finestra d’ActivInspire. 

 Part dreta acoblada: Col·loca la barra d’eines a la part dreta de la 

finestra d’ActivInspire. 

 Part superior acoblada: Col·loca la barra d’eines a la part superior de la 

finestra d’ActivInspire. 

 Part inferior acoblada: Col·loca la barra d’eines a la part inferior de la 

finestra d’ActivInspire. 

 Flotant: Permet fer clic a la barra de títol en qualsevol moment, i 

arrossegar i col·locar l’element en qualsevol part de la finestra 

d’ActivInspire. 

 Contreure: Quan la barra d’eines es troba en estat normal (expandit), 

faci clic en aquesta opció per contreure-la i mostrar només les icones del 

menú principal i de la navegació per pàgines. 

 Expandir: Quan la barra d’eines estigui contreta, faci clic  en aquesta 

opció perquè torni a l’estat expandit, en què es mostren totes les eines. 

 Plegar: Mostra o oculta la barra d’accessos de la barra d’eines. 

 

Pot agregar o treure eines de la barra d’eines. Per això: 

 

1. Al menú Arxiu, seleccioni Configuració. Apareix el quadre de diàleg 

Editar perfils. 

2. Al menú desplegable, seleccioni el perfil que desitgi editar o accepti el 

predefinit. 

3. Faci clic a la fitxa Comandaments. 

4. Al menú desplegable, seleccioni les eines que desitja agregar o treure de la 

barra d’eines principal. 

 

També té, a la barra d’eines, les icones per a: 

 

 Contreure: Un commutador  per contreure l’element i que ocupi menys 

espai, o per expandir-lo novament. 

 Fixar quadre d’eines: Un commutador  per fixar l’element en un lloc. 

Això impedeix que s’oculti automàticament o es mogui sense voler-ho. 

 

      
Imatge 4.1. Barra d’eines   Imatge 4.2. Barra d’eines amb barra d’accessos 
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EXPLORADORS                                                           5 

 
 

Un rodafolis pot tenir moltes pàgines i elements, cadascun amb diverses 

característiques i propietats. 

 

ActivInspire simplifica el treball en proporcionar un explorador per a cada secció 

principal.  

 

Els exploradors li permetran veure: 

 

 Què s’ha inclòs al rodafolis. 

 Què es podria agregar o personalitzar. 

 Com fer-ho. 

 

Cada explorador: 

 

 Està estructurat per oferir informació clara i detallada sobre la secció que 

s’explori. 

 Té el seu propi menú emergent  o un conjunt d’icones que faciliten el treball 

amb el rodafolis. 

 

Pot modificar l’ample de l’explorador i ajustar-lo a les seves necessitats. Existeixen set 

exploradors d’ActivInspire: 

 

Icona Descripció 

 
Explorador de pàgines 

 
Explorador de recursos 

 
Explorador d’objectes 

 
Explorador de notes 

 
Explorador de propietats 

 
Explorador d’accions 

 
Explorador de votacions 

 

 

 EXPLORADOR DE PÀGINES                               

 
Amb l’explorador de pàgines pot: 

 

 Veure tot el rodafolis com a miniatures de pàgines. 

 Navegar per pàgines del rodafolis. 

 Configurar els fons i les quadrícules de les pàgines. 

 Organitzar les pàgines del rodafolis mitjançant reorganització amb arrossegar i 

col·locar, a més dels comandaments Retallar, Copiar, Eliminar i Duplicar. 
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 EXPLORADOR DE RECURSOS                      

 

Aquest  explorador l’ajuda a veure, examinar i usar ràpidament els recursos 

proporcionats amb ActivInspire per enriquir els seus rodafolis. La biblioteca de recursos 

conté una immensa varietat de jocs i activitats, anotacions, avaluacions, fons, mapes 

conceptuals, imatges, figures, sons i molts altres elements. 

 

Pot ampliar la biblioteca fàcilment amb els seus propis recursos o els d’altres persones. 

També pot agregar recursos de paquets del lloc web Promethean Planet.  

 

Utilitzi l’explorador de recursos per a: 

 

 Accedir a tots els recursos d’una carpeta i veure’ls ràpidament, per exemple, 

Els meus recursos, Recursos compartits o d’altres ubicacions al disc o 

xarxa.  

 Mostrar miniatures i noms d’arxiu de recursos seleccionats a l’explorador. 

 Arrossegar recursos de l’explorador com a plantilles de pàgina, pàgines 

d’activitats i pàgines de preguntes, i col·locar-los al rodafolis. 

 Arrossegar les seves pròpies creacions des d’una pàgina de rodafolis i 

col·locar-les en una carpeta de la biblioteca de recursos. 

 Canviar la transparència d’un recurs al rodafolis. 

 Usar el Segell per a crear ràpidament vàries còpies d’un recurs al rodafolis. 

 

El panell de la part superior de l’explorador mostra les carpetes. El seu menú emergent 

permet importar i exportar paquets de recursos. 

 

El panell de la part inferior mostra miniatures dels recursos que conté aquesta carpeta i 

els seus noms d’arxiu. També  conté dues eines útils per a copiar i canviar recursos: 

 

Icona Nom Descripció 

 
Activar/desactivar 

transparència 

Fa transparent el color de fons 

d’un recurs d’imatge quan 

s’arrossega a una pàgina 

 Segell Insereix ràpidament diverses 

còpies d’un recurs al rodafolis 

 

 

 EXPLORADOR D’OBJECTES                       

 

A ActivInspire, tot el que s’agrega a un rodafolis és un objecte d’algun tipus. Per 

exemple, si escriu amb el Llapis, dibuixa una figura, agrega una imatge o un vincle a un 

arxiu de so. Cadascun d’ells és un objecte. Pot agregar molts diferents tipus d’objectes a 

un rodafolis. L’Explorador objectes l’ajuda a portar un seguiment de la quantitat i els 

tipus d’objectes que conté el rodafolis, i a trobar els objectes en un rodafolis creat per 

alguna altra persona. 
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L’Explorador d’objectes mostra detalls dels objectes a la pàgina activa. Encara que 

una pàgina normal és plana, la pàgina d’un rodafolis té realment quatre capes. Aquestes 

capes són com fulls transparents que només contenen determinats tipus d’objectes, a 

menys que es moguin objectes d’una capa a una altra. Dins d’una capa pot col·locar 

diversos objectes. 

 

De forma predeterminada els objectes es col·loquen: 

 

Capa Conté 

Superior 
Anotacions: tot el que es dibuixa amb el Llapis , el Ressaltador , 

la Tinta màgica  o el Modificador de llapis  

Central Imatges, figures i objectes de text 

Inferior 
Tot el que dibuixi amb el Connector , però també pot arrossegar i 

col·locar altres objectes en aquesta capa 

Fons Fons, quadrícules i color de pàgina 

 

En seleccionar els objectes que apareixen a l’Explorador d’objectes, podrà arrossegar-

los i col·locar-los entre les tres primeres capes a l’explorador, però no en la capa de 

fons. Això alterarà la seva distribució en capes a la pàgina del rodafolis. Les capes estan 

completament separades l’una de l’altra. Podria substituir el fons sense que afecti les 

imatges o anotacions. O pot anotar sobre les fotografies i fons sense que afecti a d’altres 

capes. 

 

Utilitzi l’Explorador d’objectes per a veure: 

 

 L’ordre de visualització dels objectes. 

 Quins objectes es troben a les capes superior, central i inferior d’una pàgina. 

 Quins objectes estan agrupats. Això permet treballar sobre tots ells alhora. 

 Si una pàgina conté objectes ocults. 

 Si una pàgina conté objectes bloquejats que no es poden moure. 

 

Utilitzi l’Explorador d’objectes per a: 

 

 Arrossegar i col·locar objectes d’una capa a una altra. 

 Agrupar, apilar i canviar l’ordre dels objectes. 

 Mostrar o ocultar objectes. 

 Bloquejar o desbloquejar objectes; per exemple, si crea una activitat per als 

estudiants en què certs objectes es poden arrossegar i col·locar, mentre que altres 

han de romandre en la seva posició. 

 

 Pot saber-ne més sobre les capes al capítol 8. 
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 EXPLORADOR DE NOTES                            

 

 

Aquest explorador li permetrà crear, veure i editar notes sobre el rodafolis. Pot usar 

aquestes notes de la manera que desitgi. 

 

Utilitzi l’Explorador de notes per a: 

 

 Agregar les seves pròpies notes i comentaris a un rodafolis: ho faran més fàcil 

de compartir i reutilitzar. 

 

Si utilitza un rodafolis creat per una altra persona: 

 

 Vegi les notes i els comentaris d’altres professors sobre els seus rodafolis i 

agregui les seves pròpies notes on siguin rellevants. 

 Vegi les notes dels editors sobre com usar millor els seus rodafolis i agregui les 

seves pròpies notes si són rellevants. 

 

 

 EXPLORADOR DE PROPIETATS                                    

 

Aquest explorador l’ajudarà a veure totes les propietats d’un objecte. És una eina eficaç 

per a agregar ràpidament interactivitat a les lliçons. 

 

Utilitzi l’Explorador de propietats per a: 

 

 Mostrar totes les propietats d’un objecte. Mogui la barra de desplaçament 

vertical de l’explorador amunt i avall per veure tota la gamma de propietats 

disponibles. 

  Veure i manipular la posició i l’aspecte d’un objecte mitjançant el canvi de la 

seva configuració. També pot seguir controlant la posició d’un objecte 

mitjançant l’arrossegament i col·locació, i editar-lo per canviar-ne el color. 

 Agregar funcions interactives als rodafolis i controlar com s’usen. 

 Agregar als objectes etiquetes sempre visibles, o agregar diversió interactiva 

amb una etiqueta que només aparegui quan el cursor del ratolí es desplaci sobre 

l’objecte. 

 Controlar el comportament d’un objecte mitjançant la definició de regles, 

anomenades restriccions, que restringeixen el seu moviment. És una funció molt 

útil si el que es desitja és crear un joc propi a la pantalla. 

 Totes les propietats estan dividides en categories, de manera que es poden 

seleccionar propietats per tipus. 

 

 Pot saber-ne més sobre les Propietats al capítol 12. 
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 EXPLORADOR D’ACCIONS                             

 

Aquest explorador l’ajudarà a associar ràpidament una acció a un objecte. Això 

significa que, quan vostè o una altra persona seleccionen l’objecte, es produirà l’acció 

que s’hagi associat a l’objecte. Per exemple, s’executarà un teletip amb un missatge, o 

es reproduirà un so, o començarà una votació de rodafolis. Totes les accions estan 

dividides en categories, i es poden seleccionar per tipus. Pot configurar qualsevol 

quantitat d’accions al rodafolis per fer la lliçó tan variada i interactiva com necessiti. 

 

Utilitzi l’Explorador d’accions per a: 

 

 Aplicar una acció de comandament a un objecte (per exemple, el Gobelet ), 

perquè rodin cinc daus quan algú seleccioni l’objecte a la pissarra. 

 Aplicar una acció de pàgina a un objecte (per exemple, anar a la pàgina següent). 

 Aplicar una acció d’objecte a un objecte (per exemple, canviar la mida, la 

posició o translucidesa d’un objecte). 

 Aplicar una acció de document o mitjà a un objecte (per exemple, inserir un 

vincle en un arxiu o lloc web). 

 Aplicar una acció de votació a un objecte (per exemple, Iniciar/aturar una 

votació de rodafolis). 

 Treure una acció que ja no es necessita. 

 Obtenir la vista prèvia d’una acció per saber que fa exactament el que es vol. 

 

 Pot saber-ne més sobre les Accions al capítol 13. 

 

 EXPLORADOR DE VOTACIONS                            

 

Aquest explorador li permet administrar tots els aspectes del registre dels dispositius 

ActivSlate, ActiVote i ActivExpression, per portar a terme sessions de votació que 

podrà gravar, emmagatzemar i explorar-ne els resultats. 

 

Utilitzi l’Explorador de votacions per a: 

 

 Registrar els dispositius ActivSlate, ActiVote i ActivExpression. 

 Assignar estudiants a dispositius. 

 Canviar entre la votació anònima i la votació amb nom. 

 Seleccionar els dispositius ActiVote o ActivExpression per a una  votació. 

 Establir, posposar o canviar el temps dedicat a les respostes. 

 Iniciar i detenir votacions. 

 Mostrar o ocultar el missatge “Votar ara”. 

 Examinar els resultats de les votacions i exportar-los a fulls de càlcul de 

Microsoft Excel. 

     
Imatge 5.1. ActivSlate  Imatge 5.2. ActiVote  Imatge 5.3. ActivExpression 
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ADMINISTRAR EL RODAFOLIS                                6 
 

 

 NOU 

 
 

Quan obre ActivInspire la pàgina en blanc que està veient ja és un rodafolis. Podem 

començar a treballar-hi per guardar-lo més tard. 

 

Existeixen altres formes de crear un nou rodafolis. 

 

 Crear un rodafolis des de l’escriptori digital: 

 

 A l’escriptori digital, faci clic a Crear un rodafolis nou . 

 

ActivInspire crea un rodafolis de nom “Sense títol”. 

 

 Crear un rodafolis en qualsevol moment: 

 

1. Faci clic a l’icona Menú principal  de la barra d’eines principal. 

2. Al menú Arxiu seleccioni: 

o Nou rodafolis 

O també: 

 

o Nou i després seleccioni una de les següents opcions: 

 

Opció Descripció 

Rodafolis de mida de pantalla Crea un rodafolis de la mateixa mida que la 

resolució de la pantalla activa. És la 

configuració predeterminada i és útil si no sap la 

mida de la seva pantalla 

Rodafolis 1024 x 768 Crea un rodafolis de l’alçada i amplària 

especificada en píxels 

Rodafolis 1152 x 864 Ídem 

Rodafolis 1280 x 1024 Ídem 

Rodafolis de mida personalitzada Crea una mida pròpia de rodafolis mitjançant el 

quadre Mida de pàgina personalitzat. Resulta 

útil quan es desitja crear un rodafolis per a una 

pissarra o pantalla superampla. 
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 OBRIR 

 

Per obrir un rodafolis ja creat pot seguir un dels següents mètodes: 

 

 Mètode 1 (des del sistema operatiu): 

 

o Faci doble clic sobre l’arxiu del rodafolis  (arxius d’extensió 

.flipchart).  

o Faci doble clic sobre la icona del programa  i en la finestra 

Escriptori digital faci clic a Obrir un rodafolis. En el quadre de diàleg 

“Seleccionar un rodafolis” per defecte apareix la carpeta “Els meus 

rodafolis”. Esculli el que desitgi obrir i premi el botó Obrir. 

 

 Mètode 2 (des de l’aplicació): 

 

o Faci clic al menú Arxiu. Esculli el comandament Obrir. 

o Faci clic al botó Menú principal  de la barra d’eines principal, 

col·loqui’s sobre el menú Arxiu i faci clic sobre el comandament Obrir. 

 

En obrir un rodafolis, l’Explorador de pàgines mostra miniatures de les pàgines del 

rodafolis i l’àrea de treball de la finestra d’ActivInspire mostra la primera pàgina del 

rodafolis. 

 

 

 DOCUMENT 

 

Cada cop que obre o crea un rodafolis, s’obre una fitxa Document a la barra de 

documents. Pot treballar amb un número il·limitat de rodafolis alhora. 

 

Per desplaçar-se d’un rodafolis a un altre, faci clic a la fitxa Document del rodafolis en 

què desitja treballar. Aquest es converteix en el rodafolis actiu. 

 

 
Imatge 6.1. Fitxa document amb dos rodafolis 

 

També podrà escollir entre l’un o l’altre fent clic a , que es troba al final de les 

fitxes. 

 

El nom del rodafolis apareix en negreta (Sense títol) en la seva fitxa Document. Per 

tancar el rodafolis, faci clic a . 

 

Quan modifiqui un rodafolis apareixerà un asterisc al costat del nom per informar-lo. 
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 DESAR 

 

Pot desar un rodafolis que mai abans hagi desat de la següent forma: 

 

 Desar un rodafolis amb un nom nou: 

 

1. Al menú Arxiu, seleccioni Desar com a... 

2. Escrigui el nom del rodafolis. 

3. Faci clic a Desar. La fitxa Document mostra ara el nom nou. 

 

Una altra manera: 

 

1. A la barra d’eines principal, Menú principal, Arxiu, seleccioni Desar com a... 

2. Escrigui el nom del rodafolis. 

3. Faci clic a Desar. La fitxa Document mostra ara el nom nou. 

 

Si vol desar un rodafolis prèviament desat i que ha modificat, segueixi una d’aquestes 

formes: 

 

 Guardar un rodafolis amb un nom actiu: 

 

1. Al menú Arxiu, seleccioni Desar [CTRL+S]. 

 

Una altra manera: 

 

1. A la barra d’eines principal, Menú principal→Arxiu→Desar. 

 

Per defecte, els rodafolis es desen a la carpeta “Els meus rodafolis”. 

 

 

 

 VEURE 

 

 Veure les pàgines d’una en una 

 

Existeixen dues maneres de veure les pàgines d’una en una: 

 

1. Faci clic en les icones Pàgina següent  i Pàgina anterior . 

2. Al menú Vista, seleccioni Pàgina següent o Pàgina anterior. 

 

Si  es troba en la darrera pàgina del rodafolis i fa clic a la icona Pàgina següent , 

s’inserirà automàticament una nova pàgina en el rodafolis. 

 

 Previsualitzar diverses pàgines alhora 

 

Utilitzi l’Explorador de pàgines per visualitzar les pàgines del rodafolis. Pot fer que es 

vegin més pàgines modificant la mida de les miniatures de l’Explorador de pàgines. 
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Per previsualitzar: 

 

1. Col·loqui’s al marge de l’Explorador de pàgines i faci-hi clic, 

arrossegui’l o utilitzi el control gradual que es troba a la part inferior 

dreta de l’Explorador de pàgines per canviar la mida de les 

miniatures.  

 

2. Mogui el control gradual que es troba a la dreta del panell de 

l’Explorador de pàgines amunt o avall per augmentar o disminuir la 

mida de les vistes prèvies. A continuació, faci clic a la miniatura de 

la pàgina que desitgi visualitzar.  

 
 

      
Imatge 6.2. Explorador de pàgines. Mostra les pàgines del rodafolis   Imatge 6.3. Control gradual 

 
 

 

 Augmentar i reduir la mida de les pàgines 

 

De forma predeterminada, ActivInspire ajusta l’ample i alçada de les pàgines del 

rodafolis a la finestra d’ActivInspire. Aquest ajust rep el nom d’Ajust perfecte. Aquesta 

configuració pot canviar-se fàcilment amb el menú desplegable situat a l’angle superior 

dret de la finestra. 

 

 
Imatge 6.4. Menú per augmentar o reduir la mida de la pàgina 

 

Per modificar la mida de les pàgines: 

 

1. Faci clic a la icona amb forma de fletxa cap avall i seleccioni la 

configuració que millor s’adapti a les seves necessitats. 
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Si selecciona una configuració inferior a 100%, la mida de la pàgina de rodafolis es 

reduirà proporcionalment a la finestra d’ActivInspire. Quan això succeeix, s’obre una 

àrea al voltant de la pàgina de rodafolis denominada el “Món”. És possible usar el Món 

com un registre temporal. Col·loqui objectes de manera temporal fora de la pàgina del 

rodafolis, on romandran per a un ús posterior. Aquests objectes poden ocultar-se en 

ajustar la pàgina a la finestra d’ActivInspire. 

 

També pot ampliar l’espai de la finestra fent clic a Pantalla completa , que es troba 

al costat del menú desplegable Ajust perfecte. 

 

 Ampliar i reduir 

 

És possible utilitzar el Zoom de pàgina  per augmentar o reduir la visualització dels 

elements del rodafolis.  

 

 Ampliar 

 

1. Al menú Vista, seleccioni Zoom de pàgina . 

2. Faci clic a la pàgina sense deixar anar el botó del ratolí i esperi un 

moment. El zoom s’iniciarà i no es detindrà fins que no deixi anar el 

botó del ratolí o l’ActivPen. 

 

 Reduir 

 

1. Al menú Vista, seleccioni Zoom de pàgina . 

2. Faci clic amb el botó secundari del ratolí o de l’ActivPen a la pàgina. 

3. Mantingui premut el botó secundari del ratolí o de l’ActivPen. 

 

Si desitja que l’escala de pàgina torni a Ajust perfecte haurà de fer doble clic a la 

pàgina mentre l’opció Zoom de pàgina estigui seleccionada. 

 

Per deixar d’utilitzar el Zoom de pàgina faci clic en una altra eina. 

 

 Desplaçar-se per la pàgina 

 

Si augmenta un objecte d’un rodafolis i la pàgina és més gran que la finestra 

d’ActivInspire, no li serà possible veure la totalitat de la pàgina del rodafolis. En aquest 

cas, haurà de desplaçar-se per la pàgina. 

 

Existeixen dues maneres per fer-ho: 

 

o Utilitzi les barres de desplaçament que té al voltant de la pàgina. 

o Utilitzi l’opció Zoom de pàgina. Es mostrarà a la pantalla una icona en 

forma de mà en desplaçar el cursor per la pàgina. Si fa clic en la pàgina i 

l’arrossega, podrà desplaçar-s’hi.  Aquest comportament també s’aplica quan 

es redueix la pàgina. 
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 PÀGINES 

 

 Inserir pàgines 

 

1. A l’Explorador de pàgines, faci clic en la miniatura de la pàgina abans o 

després de la qual desitja inserir una pàgina en blanc. 

2. Al menú Inserir, seleccioni Pàgina→Pàgina en blanc després de l’actual, o 

bé Pàgina en blanc abans de l’actual. 

 

Una altra forma: 

 

1. A l’Explorador de pàgines, faci clic en la miniatura de la pàgina abans o 

després de la qual desitja inserir una pàgina en blanc. 

2. Faci clic a la icona  i seleccioni Inserir pàgina→ Pàgina en blanc després 

de l’actual, o bé Pàgina en blanc abans de l’actual. 

 

Una altra forma: 

 

1. Al menú emergent de l’Explorador de pàgines, seleccioni Inserir pàgina→ 

Pàgina en blanc després de l’actual, o bé Pàgina en blanc abans de l’actual. 

  

 Restablir la pàgina 

 

És una manera ràpida de desfer tots els canvis realitzats a la pàgina activa des de 

l’última vegada que es guardà el rodafolis. 

 

Per desfer tots els canvis en una pàgina: 

 

1. A la barra d’eines principal premi el comandament Restablir pàgina . 

 

 

Una altra forma: 

 

1. Al menú Editar premi Restablir pàgina. 

 

 Esborrar pàgina 

 

Per eliminar-ho tot de la pàgina activa. 

 

1. A la barra d’eines principal premi el comandament Esborrar  i seleccioni 

Esborrar pàgina. 

 

Una altra forma: 

 

1. Al menú Editar premi Esborrar. 

 

Pot usar Esborrar per eliminar totes les anotacions o eliminar tots els objectes i deixar 

la resta en el seu lloc. 
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 Eliminar pàgina 

 

1. A l’Explorador de pàgines, faci clic a la miniatura que desitgi eliminar. 

2. Al menú Editar seleccioni Eliminar. 

 

Una altra forma: 

 

1. A l’Explorador de pàgines, faci clic a la miniatura que desitgi eliminar. 

2. Faci clic a la icona  i seleccioni Eliminar. 

 

Una altra forma: 

 

1. Al menú emergent de l’Explorador de pàgines, seleccioni Eliminar. 

 

Una altra forma: 

 

1. A l’Explorador de pàgines, faci clic a la miniatura que desitgi eliminar. 

2. Al teclat premi la tecla Supr. 

 

 Moure pàgines 

 

1. A l’Explorador de pàgines, faci clic a la miniatura que desitgi moure. 

2. Arrossegui la miniatura a l’Explorador de pàgines fins a la seva nova ubicació. 

 

 Duplicar pàgines 

 

1. A l’Explorador de pàgines, faci clic a la pàgina que desitgi duplicar. 

2. Faci clic a la icona  i seleccioni Duplicar. 

 

 Seleccionar pàgines 

 

Per seleccionar un rang de pàgines: 

 

1. Faci clic a l’Explorador de pàgines. 

2. Seleccioni la primera pàgina del rang. 

3. Premi les tecles SHIFT/MAY al teclat i mantingui-les mentre selecciona la 

darrera pàgina del rang. 

 

Ara ja pot esborrar, duplicar, moure o realitzar el treball que necessiti amb la selecció. 

 

Per seleccionar un grup de pàgines no consecutives: 

 

1. Faci clic a l’Explorador de pàgines. 

2. Premi la tecla CTRL del teclat i mantingui-la mentre selecciona les pàgines que 

desitja. 

 

 Moure pàgines a d’altres rodafolis 

 

1. Seleccioni les pàgines que desitgi. 

2. Arrossegui-les sobre la fitxa de l’altre rodafolis. 
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 Efectes de pàgina 

 

Hi ha 18 tipus de transicions que pot utilitzar per crear un efecte en passar d’una pàgina 

a una altra dels rodafolis. 

 

 
Imatge 6.5. Efectes de pas de pàgines. Tots els efectes que pot afegir a les seves pàgines 

 

Per veure els efectes de pas de pàgina predeterminats: 

 

Faci clic a Arxiu i esculli l’opció Configuració... 

Al panell de l’esquerra faci clic a seleccioni Rodafolis. 

 

Pot veure: 

 

Efecte de gir de pàgina predeterminat: Cap. 

Duració de pas de pàgina: 15 (1,5 segons). 

Generador de pas de pàgina: (funciona segons la configuració del sistema). 

 

Pot utilitzar els efectes de dues maneres: 

 

Pàgines individuals: 

 

1. Faci clic a l’Explorador d’objectes. 

2. Faci clic sobre la pàgina; no ho faci sobre cap altre objecte. 

3. A la propietat Efectes de pas de pàgina faci clic al botó. 

4. S’obre la finestra Esculli un efecte de pas de pàgina; seleccioni el que desitgi. 

5. Faci clic al botó Finalitzat. 
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Una altra forma: 

 

1. Seleccioni Vista. 

2. Seleccioni Efectes de gir de pàgina. 

3. Seleccioni l’efecte. 

4. Faci clic al botó Finalitzat. 

 

Per a totes les pàgines del rodafolis: 

 

1. Faci clic al menú Veure. 

2. Seleccioni l’opció Efectes de pas de pàgina. 

3. S’obre la finestra Esculli un efecte de pas de pàgina; seleccioni el que desitgi. 

4. Faci clic al botó Finalitzat. 

 

 Per desactivar els efectes aplicats a pàgines individuals, segueixi els passos 

anteriors i seleccioni Cap com a efecte per a cada pàgina del rodafolis. Els efectes a 

nivell de totes les pàgines del rodafolis no anul·len els efectes de pàgines individuals.  

 

 Si col·loca el punter del ratolí sobre les miniatures de la finestra Esculli un 

efecte de pas de pàgina podrà veure una vista prèvia de l’efecte. Els efectes de pàgina 

no apareixen quan navega per l’Explorador de pàgines o en crear una pàgina nova. 

 

 

 IMPRIMIR 

 

Pot imprimir les pàgines del rodafolis per distribuir entre els estudiants o imprimir 

qualsevol nota de pàgina que hagi agregat amb l’Explorador de notes. 

 

1. Al menú Arxiu, seleccioni Imprimir. S’obre el quadre de diàleg Impressió de 

rodafolis. Pot escollir entre diverses opcions d’impressió. 

o A l’apartat Impressora podrà configurar tots els aspectes de la 

impressora que tingui instal·lada.  

o A l’apartat Disseny pot indicar quantes pàgines del rodafolis 

s’imprimiran per full, si desitja que tinguin un marc o que s’imprimeixi 

el número de la pàgina del rodafolis.  

o A Rang de pàgina de rodafolis pot configurar quines pàgines del 

rodafolis vol imprimir i el número de còpies. 

o Si desitja imprimir les notes ha de marcar l’opció  i 

s’activaran les altres tres opcions per imprimir notes. 

o Un cop configurada la impressió premi el botó . 

o Si utilitzarà aquesta configuració per imprimir d’altres rodafolis pot 

prémer el botó . 

 

2. Esculli les opcions que desitgi i faci clic a Imprimir. 
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Imatge 6.6. Finestra d’impressió de rodafolis. Abans d’imprimir utilitzi el botó Vista preliminar 

per veure com quedaran les pàgines en paper 

 

Una altra opció que té en el quadre de diàleg Impressió de rodafolis és Exportar a 

PDF. El seu rodafolis es convertirà a aquest format d’arxiu perquè vostè pugui 

compartir-lo amb els seus alumnes. 

 

 

 PUBLICAR 

 

Si desitja crear una versió protegida del rodafolis pot usar el Publicador de rodafolis, 

amb el qual aconseguirà evitar algunes funcions d’edició i sortida. 

 

Podrà distribuir el rodafolis protegit de manera que els usuaris no puguin copiar-lo, 

donar-li sortida o utilitzar l’eina Càmera. 

 

Per publicar un rodafolis: 

 

1. Al menú Arxiu, seleccioni Publicar... S’obre el quadre de diàleg Publicador de 

rodafolis.  

2. Introdueixi la informació de publicador apropiada. És informació per al seu 

propi ús i els usuaris no la veuran. 

3.  Seleccioni o anul·li la selecció de restriccions com correspongui i, a 

continuació, esculli una d’aquestes opcions: 

o Faci clic a Cancel·lar per tancar el quadre de diàleg sense guardar. 

o Faci clic a Desar detalls per desar els canvis sense publicar. 

o Faci clic a Publicar... per implementar les opcions escollides i publicar 

el rodafolis en una altra ubicació. 
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Imatge 6.7. Finestra Publicar rodafolis 

 

 

Des de la barra d’eines principal: 

1. Faci clic a la icona Menú principal . 

2. Seleccioni Publicar… 

3. Segueixi els passos 2 i 3 de l’apartat anterior. 
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PERFILS                                                        7 
 

En iniciar ActivInspire, mostra elements com les eines d’acord amb un arxiu de perfil. 

ActivInspire crea un perfil a partir de l’ús de les eines. 

 

ActivInspire inclou cinc perfils: 

 

Perfil Propòsit 

A la pissarra Presenta una pantalla neta,la barra d’eines principal i inclou eines de 

presentació 

Autor Presenta les eines per a la creació ràpida de lliçons. S’obre amb 

l’Explorador de pàgines obert i fixat, i inclou la paleta de colors 

desplegada en el quadre d’eines principal, així com la barra d’eines 

d’accés ràpid 

Idiomes Presenta una pantalla neta, la barra d’eines principal, eines de teclat 

en pantalla, reconeixement de text, teletip i corrector ortogràfic 

Matemàtiques Presenta una pantalla clara; el quadre d’eines principal inclou eines de 

matemàtiques addicionals, com ara Regla, Transportador i Origen XY  

Mitjans Presenta una pantalla neta, s’oculta l’Explorador, s’oculta la barra 

d’eines d’accés ràpid i la barra d’eines principal inclou eines de 

mitjans addicionals, com ara Gravadora de so, Gravadora de 

pantalla, Càmera i Inserir mitjans des d’arxiu. 

 

En tots els perfils la finestra d’ActivInspire es configura com a Ajust perfecte i la 

paperera està visible. 

 

 

 CATEGORIES 

 

Existeixen quatre categories: 

 

Categoria Per a... 

Disseny Escollir la posició, visibilitat i el comportament dels 

elements com ara la barra d’eines principal, menús i 

fitxes de document 

Comandaments Personalitzar la barra d’eines principal i els tiradors de 

marquesina i canviar la mida agregant o traient elements  

Botons definits per l’usuari Crear els seus propis mètodes abreujats, perquè, quan 

premi un dels seus botons, ActivInspire realitzi una 

d’aquestes accions: 

o Insereixi una combinació de tecles 

o Mostri el text que hagi associat anteriorment a 

aquest botó 

o Obri un arxiu o iniciï un programa 

Configuració Personalitzar la forma en què treballa amb el Sistema de 

resposta per a alumnes, les eines de matemàtiques, els 

elements multimèdia, etc. 
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Pot personalitzar ActivInspire i desar les preferències en un o més perfils. Cada 

categoria està representada per la seva pròpia fitxa en el quadre de diàleg Editar perfils 

que trobarà al menú Editar, Perfils... 

 

 A Disseny podrà modificar les següents opcions: 

 

Opció Descripció 

Mida d’icona Estableixi la mida de la icona apropiada per 

treballar a l’ordinador o a la pissarra 

Quadre d’eines principal Col·loqui la barra d’eines principal i controli el seu 

comportament 

Quadre d’eines duals Col·loqui la barra d’eines duals i controli el seu 

comportament 

Exploradors Personalitzi la forma en què treballa amb el Sistema 

de resposta per a alumnes, les eines 

matemàtiques, els elements multimèdia i molts 

d’altres 

Barra de menús Col·loqui la barra de menús i controli el seu 

comportament 

Fitxes de document Col·loqui les fitxes de document i controli el seu 

comportament 

Mostrar paperera de rodafolis Mostri o oculti la paperera de rodafolis 

Mostrar pantalla completa Mostri els rodafolis en mode de pantalla completa, 

o en la mida en què es crearen 

 

 A Comandaments podrà agregar i treure eines de la barra d’eines: 

 

o A la fitxa Comandaments. 

o Al menú desplegable, seleccioni les eines per agregar o treure de la barra 

d’eines principal, o dels tiradors de marquesina. 

o Per agregar una eina: 

1. Seleccioni l’eina al panell esquerre i faci clic a Agregar. L’eina 

apareix al panell secundari. 

2. Per canviar la seva posició al quadre d’eines, faci clic a Pujar o 

Baixar. 

o Per treure una eina: 

1. Seleccioni l’eina al panell secundari i faci clic a Eliminar. 

 

 A Botons definits per l’usuari podrà agregar la icona d’un programa: 

 

A la fitxa Botons definits per l’usuari faci clic a Agregar. Apareix la icona Botó definit 

per l’usuari. 

1. Seleccioni Programa/Arxiu al menú. 

2. A Programa/Arxiu, introdueixi la ruta de l’arxiu que desitja obrir. 

3. A Paràmetres de línia de comandaments, introdueixi la línia de 

comandaments per iniciar l’aplicació que obrirà l’arxiu de dalt. Pot 

agregar informació sobre l’eina. 
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 A Configuració podrà modificar les següents opcions: 

 

 

Opció Descripció 

Eina Rellotge Personalitzar l’aspecte del rellotge 

Mode disseny Controlar el comportament dels objectes mentre es troba 

seleccionat el mode disseny. Aquesta configuració 

anul·la les propietats individuals dels objectes, que es 

configuren en les exploradors de propietats i accions 

Efectes Especificar com desitja que funcionin Focus i 

Cobrir/descobrir 

Rodafolis Especificar la configuració predeterminada dels 

rodafolis 

Objectes de rodafolis Definir opcions per millorar la qualitat dels objectes i 

visualitzar-los 

Idioma Canviar l’idioma que utilitza ActivInspire 

Sistema de resposta per a 

alumnes 

Personalitzar el mode com es treballa amb els dispositius 

ActivExpression i ActiVote, i com mostrar les respostes 

Multimèdia Personalitzar la forma com es treballa amb arxius de so, 

vídeo i flash 

Configuració en línia Introduir els detalls necessaris per accedir en línia als 

recursos mitjançant ActivInspire 

Perfils i recursos Especificar on es desitja emmagatzemar els perfils, les 

carpetes La meva biblioteca de recursos i Biblioteca de 

recursos compartits, així com els arxius de plantilles i de 

pàgines de preguntes 

Gravacions Canviar configuracions de vídeo i so. Canviar la 

configuració d’aquestes opcions pot millorar, 

especialment, el rendiment de la gravadora de pantalla  

Reconeixement de figures Reomplir automàticament les figures que es van crear 

amb l’eina Reconeixement de figures 

Correcció ortogràfica Definir regles per a la correcció ortogràfica 

Eines Canviar l’aspecte del Transportador, el Regle i el 

Compàs. També existeixen opcions per canviar la 

ubicació de la biblioteca de recursos i la velocitat de 

Gobelet i Zoom de pàgina 

Entrada d’usuari Canviar el funcionament de Teclat flotant i 

Reconeixement d’escriptura a mà 
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 CREAR UN PERFIL 

 

Per crear un perfil: 

 

1. Al menú Editar, seleccioni Perfils . S’obrirà la fitxa Disseny del quadre de 

diàleg Editar perfils. 

2. Faci clic a les opcions per tal de seleccionar-les o modificar-les. 

3. Faci clic a la fitxa Comandaments i personalitzi la barra d’eines principal. 

4. Faci clic a la fitxa Botons definits per l’usuari i defineixi botons propis. 

5. Faci clic a la fitxa Configuració, seleccioni una secció al panell esquerre i canviï 

la configuració. 

6. Quan estigui creat el perfil, faci clic a Desar perfil com a . S’obrirà el 

quadre de diàleg Desar perfil com a.  

7. Escrigui un nom per al nou perfil que ha creat i faci clic a Desar. 

8. El nou perfil passarà a ser el perfil actiu. 

9. Faci clic a Finalitzat. 

 

 

 CANVIAR UN PERFIL 

 

Canviar de perfil resulta útil quan necessita canviar de manera ràpida entre dissenys i 

configuracions que hagi guardat amb anterioritat. Per exemple, pot tenir un perfil que 

contingui totes les preferències i les opcions de configuració per preparar els seus 

rodafolis i un altre que contingui només les eines d’escriptura per a les seves classes de 

llengua estrangera. 

 

Existeixen dues maneres de canviar de perfil: 

 

 Mètode 1: 

 

1. A la barra d’eines, faci clic a Canviar de perfil . S’obrirà un quadre emergent 

amb tots els perfils disponibles. 

2. Faci clic al perfil que desitgi utilitzar. El quadre es tancarà i el perfil s’activarà 

d’immediat. 

 

 Mètode 2: 

 

1. Al menú Editar, seleccioni Perfils... S’obrirà el quadre de diàleg Editar perfils. 

2. A la llista desplegable, seleccioni el perfil desitjat. El perfil s’activarà 

d’immediat. 

3. Faci clic a Finalitzat. 
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CAPES                                                        8 
 

Els objectes que col·loqui al rodafolis es col·loquen en capes de forma predeterminada i 

és possible moure’ls d’una capa a una altra. 

 

Capa Conté 

Superior De forma predeterminada, aquesta capa conté tots els objectes d’anotació 

creats amb les eines Llapis , Ressaltador  i Tinta màgica . 

Aquests objectes es mostren per sobre dels objectes de les capes inferiors 

Central De forma predeterminada, aquesta capa conté imatges, figures i objectes de 

text. Les anotacions reconegudes es converteixen de forma automàtica en 

objectes de text i es col·loquen a la capa central. Aquests objectes es 

mostren per sota de qualsevol objecte col·locat a la capa superior i per sobre 

de qualsevol objecte col·locat a la capa inferior  

Inferior Inicialment buida, la capa inferior pot contenir connectors  i qualsevol 

objecte que es col·loqui físicament en ella  

Fons La capa de fons consta de tres elements:  

o Color de pàgina de fons 

o Imatge de fons (opcional) 

o Quadrícula (opcional) 

A més, és possible col·locar qualsevol altre tipus d’objecte a la capa de 

fons. Un cop col·locats, els objectes es bloquegen al fons i apareixen per 

sota dels objectes de totes les altres capes. 

Si la capa de fons conté una imatge de fons, la manera com la imatge omple 

la pàgina es determina amb la propietat Ajust de fons 

 

Les capes estan completament separades les unes de les altres. És a dir, és possible 

substituir el fons sense que afecti a les imatges o anotacions d’altres capes. També pot 

anotar sobre les fotografies i el fons sense que afecti a d’altres capes.  

 

A l’Explorador d’objectes podrà veure tots els objectes i la capa en què es troben, així 

com l’eina que les va crear i el seu nom. 

 

 CANVIAR OBJECTES DE CAPA 

 

Per canviar de capa un objecte segueixi una d’aquestes formes: 

 

 Mètode 1: 
1. Faci clic amb el botó secundari a l’objecte.  

2. Al menú emergent, seleccioni Reorganitzar→A capa superior , A capa 

central  o A capa inferior . Això permet, per exemple, cobrir un 

objecte d’anotació amb un objecte d’imatge. 

 

 Mètode 2: 

A l’Explorador d’objectes faci clic sobre l’objecte que desitja moure i arrossegui’l a la 

capa que desitgi. 
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Les anotacions de Tinta màgica  oculten qualsevol objecte (o part d’un objecte) de 

la capa superior que es ratlli amb la Tinta màgica (incloses anotacions i imatges), fet 

que ens permet veure el contingut de les capes inferiors. 

 

 APILAR OBJECTES 

 

La posició dels objectes a la pila s’assigna d’acord amb l’ordre en què s’agreguen a la 

pàgina. Cada objecte que afegim es col·loca a sobre de l’objecte precedent dins de la 

seva pròpia capa. 

 

L’objecte que hagi col·locat més recentment a la pàgina es trobarà a sobre del grup. 

 

 
Imatge 8.1. Objectes col·locats per ordre 

 
 

 CANVIAR D’ORDRE ELS OBJECTES 

 

És possible canviar l’ordre d’apilament enviant un objecte a una altra ubicació dins de la 

pila. 

 

Per canviar l’ordre d’un objecte: 

1. Seleccioni l’objecte. 

2. Al menú contextual, seleccioni Enviar darrere  o Portar davant . 

L’objecte es col·locarà un nivell per sobre o per sota de l’ordre d’apilament.  

3. Repeteixi-ho les vegades necessàries. 

 

Una altra forma: 

1. Seleccioni l’objecte. 

2. Al menú Editar, seleccioni Reorganitzar→Portar davant o Enviar al fons. 

Així col·locarà l’objecte a dalt o a sota de la pila. 

 

 
Imatge 8.2. Objectes canviats d’ordre 

 

També pot seleccionar diversos objectes per enviar la selecció a la part superior o a la 

part inferior. Cada objecte conservarà la seva posició a l’apilament en relació amb els 

altres objectes.   
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ESCRIURE AL RODAFOLIS                                            9 
 

 

 ESCRIURE AMB EL LLAPIS            

 

En executar ActivInspire, el Llapis s’activa de forma predeterminada perquè puguem 

començar a escriure d’immediat. 

 

Amb el Llapis activat: 

1. Col·loqui el cursor on desitgi començar. 

2. Premi i arrossegui el llapis per dibuixar una línia o una forma, o per escriure una 

paraula. Allò que dibuixi o escrigui apareixerà al rodafolis amb el color del 

llapis actualment seleccionat.  

 

 
 

 ESCRIURE AMB TEXT            

 

L’eina Text a la barra d’eines principal és una forma ràpida d’agregar text des de 

l’ordinador. 

1. Faci clic en la icona Text. S’obre la barra d’eines de format i el cursor es 

converteix en una petita barra amb algunes lletres. 

2. Mogui el cursor on desitgi crear text i faci clic. 

S’obre un quadre de text amb dos tiradors.          

Permeten moure  o estendre  lliurement el quadre de text. 

 

3. Escrigui el text al teclat de l’ordinador. El text apareix al quadre de text amb la 

font, el color i la mida predeterminats. 

 

Si necessita corregir un text: 

1. Amb l’eina Text seleccionada, col·loqui el cursor on desitgi modificar el text i 

faci clic. 

2. Mantingui premut el botó del ratolí i arrossegui el cursor sobre les lletres que 

desitja modificar. 

3. Quan es ressaltin, comenci a substituir el text seleccionat, o premi la tecla 

Retrocés per eliminar-lo. 

 

Una altra forma: 

1. Amb l’eina Selecció premi sobre el text i a la barra seleccioni Editar text. 
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 FORMAT            

 

En seleccionar l’eina Text s’obre la barra d’eines de format. Conté eines estàndard 

per al format de text i la icona Teclat en pantalla. 

 

  Si desitja tenir més informació sobre les eines de format de text vegi la fitxa 

Format text. 

 

Usi la barra d’eines de format per canviar les propietats i alineació del text. Per 

exemple, per canviar el color, la mida, la font, el contorn del quadre de text i 

emplenament del text seleccionat. 

 

 
Descripció de les eines: 

 

1 Canviar el tipus i mida de font del text seleccionat  

2 Augmentar o reduir la mida de font 

3 Posar text en negreta o cursiva, o subratllar-lo 

4 Agregar superíndex i subíndex 

5 Alterar el color del text (negre com a predeterminat)  

   i del fons (transparent com a predeterminat) 

6 Alinear a l’esquerra, a la dreta, o centrar 

7 Augmentar o reduir l’espaiat entre línies 

8 Augmentar o reduir el sagnat 

9 Donar format de vinyetes 

10 Obrir el Teclat en pantalla 

11 Seleccionar tot el text al quadre de text 

  

 EINES ESPECIALS            

 

ActivInspire li ofereix dues eines especials per treballar amb text: 

 

Icona Nom Descripció 

 
Teclat en pantalla Premi les lletres i els símbols al Teclat en pantalla per 

formar paraules i oracions 

 

Reconeixement 

d’escriptura a mà 

Escrigui a mà a la pissarra i ActivInspire convertirà 

l’escriptura en text teclejat 

 

 Pot saber més sobre el Teclat en pantalla al capítol 15. 
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L’eina de Reconeixement d’escriptura a mà li permet convertir les anotacions a mà en 

text i mostrar text formatat al rodafolis. ActivInspire permet utilitzar aquesta opció en 

temps real mentre s’escriu la pissarra. 

 

1. Seleccioni Reconeixement d’escriptura a mà . 

2. Escrigui una paraula a la pàgina. Esperi que es converteixi en text. 

3. Si la paraula no s’ha convertit correctament, faci clic a la icona Alternatives per 

veure més opcions. Faci clic a l’opció correcta.  

 
 

Una altra opció: 

1. Escrigui una paraula a la pàgina. 

2. Seleccioni la paraula. 

3. Faci clic amb el botó secundari i seleccioni l’opció Convertir en text. 

4. Si la paraula no s’ha convertit correctament, faci clic a la icona Alternatives per 

veure més opcions. Faci clic a l’opció correcta. 

 

Una altra opció: 

1. Escrigui una paraula a la pàgina. 

2. Seleccioni la paraula. 

3. Faci clic amb el botó Menú d’edició d’objectes  i seleccioni l’opció 

Convertir en text. 

 

 RESSALTAR                  

 

Per ressaltar part o la totalitat d’un text: 

 

1. Faci clic al ressaltador . El cursor es convertirà en un petit ressaltador amb 

un cercle. 

2. Col·loqui el cursor on desitgi començar. 

3. Faci clic i arrossegui per ressaltar una àrea del rodafolis. 

 

 

 CANVIAR AMPLE DE LLAPIS               

 

De forma predeterminada l’ample del llapis està establert en 4 píxels i la del ressaltador 

en 20. 

 

Per canviar  l’ample: 

 

1. Faci clic al llapis  o al ressaltador . 

2. Faci clic en un dels valors predefinits: 2, 4, 6 o 8 per al llapis i 10, 20, 35 o 50 

per al ressaltador. 
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Una altra forma: 

 

1. Faci clic al control gradual d’amplària i arrossegui’l per seleccionar un valor 

d’entre 0 i 100 píxels.  

 

  

 CANVIAR COLOR                     

 

De forma predeterminada, el color del llapis és negre i el del ressaltador és groc 

translúcid. 

 

Per canviar de color segueixi aquestes opcions: 

 

Paleta de colors: 

 

1. Faci clic al Llapis o al Ressaltador. 

2. Faci clic en un altre color a la Paleta de colors.   

 

Més opcions de color: 

 

1. Faci clic al Llapis o al Ressaltador. 

2. Faci clic amb el botó secundari del ratolí a la paleta de colors. S’obrirà la paleta 

de colors desplegada. 

3. Pot escollir entre tres opcions: 

o Faci clic en un dels colors de la paleta. 

o Utilitzi el Selector de color per escollir un color de qualsevol part de la 

finestra d’ActivInspire. 

o Utilitzi el quadre de diàleg Color  per crear un color personalitzat. 

 

 
 

 CORREGIR ORTOGRAFIA                         

 

Pot revisar i corregir ràpidament l’ortografia de tot o part del rodafolis amb el 

Corrector ortogràfic de rodafolis. Aquesta eina sempre comença a corregir 

l’ortografia al principi del rodafolis, encara que s’iniciï a qualsevol altra pàgina. Trobarà 

el Corrector ortogràfic del rodafolis a Menú Eines → Més eines. 

 

Per usar el Corrector ortogràfic de rodafolis: 

 

1. Amb l’eina Text seleccionada i un quadre de text obert, faci clic al quadre de text. 

 

2. A Eines → Més eines, seleccioni Corrector ortogràfic de rodafolis. S’obre el quadre 

de diàleg Corrector ortogràfic. Els possibles errors ortogràfics apareixeran en vermell. 
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 MODIFICADORS DE LLAPIS                         

 

Permeten dibuixar amb rapidesa formes o anotacions específiques. Hi ha tretze diferents 

Modificadors de llapis per escollir. 

 

 
 

Els Modificadors de llapis permeten dibuixar anotacions, però no són figures. Es 

col·loquen a la capa superior i es poden eliminar amb l’eina Esborrador. També es 

poden esborrar amb l’eina Esborrar. 

 

Per accedir als Modificadors de llapis: 

 

1. Seleccioni una d’aquestes eines: Llapis, Ressaltador o Tinta màgica. 

2. Faci clic al menú Vista. 

3. Seleccioni Modificadors de llapis. 

4. Seleccioni el modificador que desitja utilitzar. 

5. Col·loqui’l a la seva pàgina. 

6. Torni a fer clic sobre el modificador que ha escollit per desactivar-lo. 

7. Escrigui ara amb l’eina que va seleccionar al punt 1.  

 

  La barra amb els Modificadors de llapis apareixerà al costat dret de la pàgina o 

en una altra posició (part superior, inferior o esquerra) depenent de la configuració de la 

barra d’eines principal. 

 

Els Modificadors de llapis es mostraran mentre no es seleccioni una eina diferent al 

Llapis, Ressaltador o Tinta màgica. 

 

Si realitza molts dibuixos amb el Modificador de llapis observarà que alguns dels 

dibuixos s’agrupen de forma automàtica amb les altres formes que ha dibuixat, unes a 

prop de les altres.  

 

Si vol desactivar l’opció d’Agrupament automàtic d’anotació: 

 

1. Faci clic al menú Arxiu. 

2. Seleccioni l’opció Configurar. 

3. Al panell de l’esquerra, esculli Objectes de rodafolis. 

4. Desactivi l’opció Agrupament automàtic d’anotació. 

 

 

 Tingui en compte que desactivar aquesta opció també afectarà a qualsevol altra 

cosa que escrigui a la pissarra. 
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OBJECTES                                             10 
 

Al rodafolis pot col·locar diferents objectes al costat del text que escrigui amb el llapis. 

Usant l’eina Figura  podrà crear objectes de figures. Per agregar una figura: 

 

1. Faci clic a l’eina Figura . 

2. Esculli una de les formes del menú. 

3. Esculli el color de la vora de la figura des de la Paleta de color a la barra 

d’eines. 

4. Esculli l’ample de la vora amb el selector d’ample de llapis. 

5. Esculli les opcions d’emplenament (color d’emplenament o sense emplenament) 

des de la paleta de color de la barra d’eines Figura. 

6. Mogui el cursor (tindrà la forma de la figura escollida) a la pàgina del rodafolis, 

premi i dibuixi la forma de la mida desitjada. 

 

 

 SELECCIONAR 

 
1. Faci clic a Seleccionar . 
2. Mogui el cursor sobre l’objecte. El cursor canvia a una petita punta de fletxa 

amb una creu. Faci clic sobre l’objecte. Apareix un quadre al seu voltant.   
3. La fila d’icones a sobre de l’objecte són els tiradors de marquesina. Cada un 

d’aquests tiradors permet canviar l’objecte d’una forma diferent. 

 

 
 

Icona Nom Descripció 

 
Moure objecte 

lliurement   

Permet arrossegar l’objecte a qualsevol lloc de la 

pàgina o a la paperera de rodafolis 

 
Girar objecte Permet donar la volta a l’objecte 

 
Menú d’edició 

d’objectes 

Obre el menú Edició d’objectes 

 
Control gradual 

de translucidesa 

Permet augmentar o reduir la translucidesa de 

l’objecte 

 
Activar/Desactivar 

agrupats 

Agrupa els objectes seleccionats per poder treballar 

amb ells com si es tractés d’un sol objecte 

 
Portar davant Porta l’objecte davant una posició dins del grup  

 
Enviar darrere Envia l’objecte darrere una posició dins del grup 

 
Duplicar Duplica l’objecte seleccionat 

 
Augmentar mida 

d’objecte 

Augmenta la mida de l’objecte. El factor 

d’augment predeterminat és 1 

 
Reduir mida 

d’objecte 

Disminueix la mida de l’objecte. El factor de 

reducció predeterminat és 1 

 
Editar punts de 

figura 

Activa els punts de figura d’un objecte per poder 

arrossegar-los i canviar la forma de l’objecte 
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4. El quadre quadrat al voltant de l’objecte té cercles grisos  als cantons i als 

centres de cadascun dels quatre costats. Són els tiradors de mida.  
Pot fer clic i arrossegar-los per modificar l’ample i l’alçada de l’objecte. 

També hi ha un tirador especial  per canviar la mida de l’objecte mantenint-

ne les proporcions. 

 

 

 MANIPULAR 

 

 

 Moure objecte lliurement  
 

Pot moure una figura de dues maneres: 

 

1. Seleccioni la figura. 

2. Mantingui premut el botó del ratolí o ActivPen, arrossegui i col·loqui la figura 

on desitgi. 

 

Una altra forma: 

 

1. Seleccioni la figura. 

2. Faci clic a Moure objecte lliurement . 

3. Mantingui premut el botó del ratolí o ActivPen sobre la icona, arrossegui i 

col·loqui la figura on desitgi. 

 

 

 Girar objecte  
 

1. Seleccioni la figura. 

2. Faci clic a Girar objecte . 

3. Mantingui premut el botó del ratolí o ActivPen i arrossegui el cursor per canviar 

l’angle de gir de la figura. 

 

 

 Menú d’edició  
 

1. Seleccioni la figura. 

2. Faci clic a Menú edició . 
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Al menú edició podrà accedir a les següents funcions: 

 

 

Icona Nom Descripció 

 
Explorador de propietats Obre l’Explorador de propietats 

 
Explorador d’accions Obre l’Explorador d’accions 

 
Menú d’edició d’objectes Activa els punts de figura d’un objecte per poder 

arrossegar-los i canviar la forma de l’objecte 

 
Inserir vincle d’arxiu Obre el quadre de diàleg Inserir vincle d’arxiu 

 
Retallar Retalla l’objecte seleccionat 

 
Copiar Copia l’objecte seleccionat 

 
Enganxar Enganxa l’objecte seleccionat 

 
Duplicar Duplica l’objecte seleccionat 

 
Eliminar Elimina l’objecte seleccionat 

 Transformar Mostra eines per canviar la posició, mida i 

alineació de l’objecte seleccionat 

 Reorganitzar Mostra eines per moure els objectes seleccionats 

a llocs diferents en l’ordre d’apilament o a una 

altra capa  

 
Activar/Desactivar 

bloquejats 

Bloqueja o desbloqueja els objectes seleccionats 

perquè sigui possible o no moure’ls o agrupar-

los amb d’altres objectes  

 
Activar/Desactivar 

agrupats 

Agrupa els objectes seleccionats per poder 

treballar amb ells com si es tractés d’un sol 

objecte 

 
Activar/Desactivar ocult Mostra o oculta els objectes seleccionats 

 
Activar/Desactivar 

arrossegar una còpia 

Activa o desactiva la possibilitat de fer clic en 

un objecte i crear una còpia en arrossegar-la 

lluny de l’original 

 

 

 

 Control gradual de translucidesa  

 

1. Faci clic sobre la figura. 

2. Faci clic al control i desplaci’l cap a l’esquerra. La figura es farà transparent. 
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 Activar/Desactivar agrupats  

 

Per moure diversos objectes alhora, pot seleccionar-los i agrupar-los amb el botó 

Agrupament . 

 

Per agrupar diverses figures: 

 

1. Faci clic a Seleccionar . 

2. Faci clic i arrossegui el cursor diagonalment per tots els objectes per seleccionar-

los. 

3. Faci clic a Agrupament . El botó Agrupament canvia de color per indicar 

que els objectes s’han agrupat. 

4. Faci clic a les figures agrupades i arrossegui-les a la nova posició. 

 

Realitzi els mateixos passos sobre un objecte agrupat per desagrupar-lo. 

 

 Portar davant i Enviar darrere  

 

Pot moure l’ordre d’un objecte dins d’un grup. 

Per moure un objecte: 

 

1. Seleccioni la figura. 

2. Al menú contextual, seleccioni Portar davant  o Enviar darrere . 

L’objecte es col·locarà un nivell per sobre o per sota a l’ordre d’apilament. 

3. Repeteixi les vegades necessàries. 

 

 Duplicar un objecte  

 

Quan es duplica un objecte, ActivInspire col·loca el duplicat de manera que solapi 

parcialment l’objecte original. 

 

Per duplicar un objecte: 

 

1. Seleccioni la figura. 

2. Faci clic al botó Duplicar . 

 

 Augmentar o reduir   

 

Pot augmentar o reduir un objecte mantenint les seves proporcions. 

 

1. Seleccioni la figura. 

2. Faci clic a Augmentar mida d’objecte  o Reduir mida d’objecte  per 

canviar la mida en petits increments, segons el Factor d’escala establert a 

l’Explorador d’objectes. El factor predeterminat és 1.  

3. Repeteixi fins que la figura tingui la mida correcta. 
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 Editar punts de figura  

 

Per realitzar canvis complexos en una figura pot usar aquesta eina. 

 

1. Seleccioni la figura. 

2. Faci clic a Editar punts de figura . El contorn de l’objecte canvia a una 

sèrie de quadrats. Cadascun d’ells és un punt de figura. L’exemple de sota 

mostra els vuit punts de figura d’un quadrat. 

 
3. Faci clic i arrossegui qualsevol dels punts de figura per alterar la figura del 

quadrat. 

 

 

 COPIAR, RETALLAR I ENGANXAR 

 

 

 Copiar un objecte 

 

1. Amb l’objecte seleccionat, esculli una de les següents formes: 

o Al menú Editar, seleccioni Copiar. 

o Faci clic al menú Edició d’objectes  i seleccioni Copiar. 

o Faci clic amb el botó secundari sobre l’objecte i seleccioni Copiar. 

 

 Retallar un objecte 

 

1. Amb l’objecte seleccionat, esculli una de les següents formes: 

o Al menú Editar, seleccioni Retallar. 

o Faci clic al menú Edició d’objectes  i seleccioni Retallar. 

o Faci clic amb el botó secundari sobre l’objecte i seleccioni Retallar. 

 

 Enganxar un objecte 

 

1. Vagi on desitja col·locar la còpia de l’objecte. Pot ser a la mateixa pàgina, en 

una altra o fins i tot en un altre rodafolis obert i esculli una de les formes: 

o Faci clic on desitja col·locar l’objecte i, al menú Editar, seleccioni 

Enganxar. 

o Faci clic al menú Edició d’objectes  i seleccioni Enganxar. 

o Faci clic amb el botó secundari on desitja col·locar l’objecte i, al menú 

emergent, seleccioni Enganxar. 

 

 Apilar un objecte 

 

1. Seleccioni l’altre objecte. 

2. Faci clic al menú Edició d’objectes i seleccioni Enganxar. L’objecte copiat 

s’apila a sobre del segon objecte. Ambdós objectes es troben a la mateixa capa. 
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 ESBORRAR I ELIMINAR 

 

 

 Esborrador  

 

L’Esborrador funciona sobre qualsevol anotació, mentre aquesta es trobi a la capa 

superior. Pot usar l’Esborrador de dues maneres: 

o Per esborrar completament una anotació. 

o Per dividir una anotació en diversos objectes. Això ofereix l’avantatge que 

es pot seleccionar i manipular posteriorment la resta de l’anotació com a 

objectes a part. 

 

Per esborrar quelcom amb l’Esborrador: 

 

1. Faci clic a l’Esborrador. El cursor es converteix en un petit esborrador amb un 

cercle. 

2. Col·loqui el cursor on desitgi començar. 

3. Faci clic i arrossegui per esborrar la totalitat o part de l’anotació. 

 

 

 Esborrar  

 

Pot usar Esborrar per eliminar totes les anotacions, eliminar tots els objectes, eliminar 

quadrícules, eliminar el fons o tota la pàgina. 

 

1. Faci clic a Esborrar i esculli què desitja esborrar. 

 

 
 

 La paperera  

 

La paperera de rodafolis li servirà per eliminar objectes complets. 

Si la paperera de rodafolis està visible, es poden eliminar objectes de les formes 

següents: 

o Arrossegui els objectes a la paperera de rodafolis i col·loqui’ls-hi quan 

mostri una fletxa vermella. 

o Seleccioni objectes i després faci clic a la paperera de rodafolis per eliminar-

los. 
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 Desfer i refer   

 

Si en algun moment no li agraden els canvis realitzats sobre un objecte pot usar l’eina 

Desfer  per desfer les modificacions realitzades.  

 

Per tornar a crear els canvis pot utilitzar l’eina Refer . 

 

 

 

 RECONEIXEMENT DE FIGURES 

 

És possible convertir les anotacions a mà alçada en objectes de figura mentre s’escriu a 

la pissarra amb l’ActivPen. 

 

Al menú Eines es troba l’eina de Reconeixement de figures . 

 

Dibuixi a poc a poc i amb claredat. Funciona amb tot tipus de figures, encara que resulta 

especialment útil per a objectes com ara triangles, quadrats i cercles. 

 

Quan converteix una anotació a figura mitjançant l’eina de reconeixement de figures les 

anotacions es col·loquen a la capa central. 

 

Podrà modificar la nova figura com si fos qualsevol altre objecte. 

 

No podrà utilitzar l’eina Esborrador mentre la figura es trobi a la capa central. 
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RECURSOS                                             11 
 

 

L’explorador de recursos conté una gran quantitat d’imatges, sons, fons i altres recursos 

que pot usar als rodafolis. 

 

A aquest conjunt d’elements se l’anomena biblioteca de recursos. 

 

Hi ha dues seccions fonamentals a la biblioteca de recursos: 

 

o Els meus recursos : per emmagatzemar els recursos que vostè crea. 

o Recursos compartits : per accedir als recursos que s’instal·len amb 

ActivInspire. 

 

 
Imatge 11.1. Explorador de recursos que mostra el contingut de recursos compartits 

 

 

Altres opcions per obtenir recursos: 

 

o L’altra carpeta de recursos : mostra algunes de les carpetes d’ús 

freqüent. 

o Iniciar cerca : permet cercar recursos per paraula clau. 

o Teclat en pantalla : permet mostrar un teclat per escriure en un quadre 

de cerca. 

o Mostrar opcions de cerca : mostra un quadre de diàleg perquè esculli 

les seves preferències a l’hora de realitzar les cerques. 

o Cercar recursos a Promethean Planet : obre la pàgina de recursos de 

Promethean Planet al navegador web. 
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Imatge 11.2. Finestra d’opcions de cerca 

 

 

 IMPORTAR I EXPORTAR 
 

 

 Importar 

 

Pot importar paquets de recursos a Els meus recursos o Recursos compartits. 

 

1. Al menú Arxiu, seleccioni Importar→Paquet de recursos a Els meus 

recursos o Paquet de recursos a Recursos compartits. S’obre un quadre de 

diàleg. 

2. Vagi a la ubicació del paquet de recursos. 

3. Seleccioni el paquet de recursos i faci clic a Obrir. 

 

 Exportar 

 

Qualsevol carpeta de recursos es pot convertir en un paquet de recursos. 

 

1. A l’Explorador de recursos, seleccioni la carpeta de recursos que desitgi 

exportar. 

2. Faci clic amb el botó secundari i seleccioni Exportar a paquet de recursos. O 

al menú emergent, seleccioni Exportar a paquet de recursos. S’obre un quadre 

de diàleg.  

3. Vagi a la ubicació a la qual desitja exportar la carpeta. 

4. Escrigui un nom per al paquet de recursos. 

5. Faci clic a Guardar. 
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 AGREGAR RECURSOS 
 

 

Independentment del tipus de recurs, la forma d’agregar recursos de la biblioteca a un 

rodafolis sempre és la mateixa: 

1. Faci clic a l’Explorador de recursos . 

2. S’obre la carpeta Recursos compartits a l’explorador . 

3. Esculli una categoria amb el tipus de recurs que vol afegir. 

A la part inferior veurà el nombre d’elements que conté la carpeta. 

 

 
 

Més avall veurà unes miniatures de cadascun dels elements. 

 

 
 

4. Faci clic sobre la miniatura i arrossegui la miniatura a la pàgina del rodafolis. 

O també: Faci clic amb el botó secundari a la miniatura i seleccioni Inserir a 

rodafolis al menú emergent. 

O també: Faci clic a la icona  de la miniatura i esculli l’opció Inserir a 

rodafolis. 

 

Pot modificar la imatge com si fos qualsevol altre objecte. 

 

Si el que desitja és col·locar diverses còpies d’un recurs utilitzi l’eina Segell . 

 

Pot fer transparent el color de fons d’un recurs d’imatge en el moment en què 

s’arrossega a una pàgina amb l’eina Activar/desactivar transparència . 

 

 

 AFEGIR UN RECURS A LA BIBLIOTECA 

 

Pot agregar els seus propis recursos a la biblioteca des d’una pàgina de rodafolis. 

 

 Per agregar un recurs a una carpeta existent a la biblioteca de recursos: 

 

1. Obri la carpeta a l’Explorador de recursos. 

2. Faci clic a l’objecte, arrossegui’l fins a la carpeta on desitja afegir-lo i deixi anar 

el botó. El recurs tot just agregat apareix ara a la secció d’elements de 

l’explorador. Té el nom predeterminat RecursN on Recurs identifica el tipus de 

recurs, per exemple, Imatge, i N és un nombre. 
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 Per canviar el nom del recurs: 

 

1. Seleccioni el recurs a l’Explorador de recursos. 

2. Seleccioni Canviar nom d’arxiu de recursos al menú emergent. S’obre el 

quadre de diàleg Canviar nom d’arxiu de recursos. 

3. Especifiqui un nom i faci clic a Acceptar. 

 

 

 Per crear una carpeta i després agregar-li el recurs: 

 

1. A l’Explorador de recursos, localitzi i seleccioni la carpeta on desitja crear una 

altra carpeta. 

2. Faci clic al menú de carpetes de l’Explorador de recursos i seleccioni Crear 

carpeta. S’obre el quadre de diàleg Crear carpeta. 

3. Especifiqui un nom de carpeta i faci clic a Acceptar. 

4. A l’Explorador de recursos, vagi fins a la nova carpeta i arrossegui i col·loqui 

el recurs com s’ha descrit anteriorment. 

 

 FONS 
 

 

Els fons són imatges que podrà col·locar a les pàgines dels rodafolis. Es col·locaran a la 

capa de fons i ocupen tot el rodafolis en aquella pàgina. Podrà afegir qualsevol altre 

tipus d’objecte sobre el fons. 

 

Per afegir un fons a una pàgina del rodafolis segueixi el mateix procediment que per 

afegir qualsevol altre recurs de la biblioteca. 

 

Una altra possibilitat és que vostè creï els seus fons a partir d’imatges o utilitzant color. 

Per això, cal utilitzar l’opció Definir fons: 

 

1. Faci clic amb el botó secundari sobre una pàgina. 

2. Seleccioni al menú una de les opcions. 

 

 
Imatge 11.3. Finestra Definir fons 

 

o Emplenament: pot escollir el color de la pàgina utilitzant els dos petits 

quadres de la dreta. Si vol utilitzar una opció de degradat utilitzi el quadre 

més gran. 

 

 



65 
 

o Imatge: pot escollir una imatge que tingui al seu ordinador com a fons. 

Premi el botó Examinar per localitzar-la en la seva unitat 

d’emmagatzemament i al menú desplegable esculli com desitja que es mostri 

la pàgina. 

 

 
Imatge 11.4. Finestra Definir fons amb una imatge seleccionada 

 

o Instantània d’escriptori: permet treure una foto de l’escriptori i col·locar-la 

a la imatge.   

o Superposició d’escriptori: col·loca l’escriptori al lloc de la pàgina. Només 

deixa visibles els exploradors i la barra d’eines. També pot convertir aquell 

escriptori en una instantània. 

 

 

 A l’opció Instantània d’escriptori existeix una opció per mostrar 

l’escriptori. Durant l’elaboració d’aquest llibre aquesta opció va causar 

bastants problemes.  

 

 

 QUADRÍCULES 
 

 

Les quadrícules són un dels components que poden utilitzar-se com a capa de fons per 

als rodafolis. En aplicar una quadrícula a una pàgina, encara podrà canviar el color del 

fons i aplicar una imatge de fons a la pàgina. Pot desplaçar la quadrícula de manera que 

es mostri per sobre de tots els altres objectes. 

 

Pot usar quadrícules per a: 

 

 

Col·locar els objectes amb precisió en dissenyar una presentació. 

Asseguri’s que els objectes estiguin alineats en el lloc correcte durant les 

activitats d’arrossegar i col·locar. 

 

 

Crear guies que serveixin d’ajuda per a dibuixar objectes tridimensionals.  

 

 

Agregar escala a les demostracions. Per exemple, a les transformacions 

d’objectes. 
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Crear el seu propi paper de gràfics, que pot utilitzar per representar dades 

numèriques en una forma visual. 

 

 

Crear paper especialitzat per representar funcions matemàtiques 

complexes. 

 

 

 

 

 Inserir una quadrícula de la biblioteca de recursos  

   

1. Vagi a la pàgina en la qual desitja inserir una quadrícula. 

2. A l’Explorador de recursos, esculli la carpeta Recursos compartits i faci 

clic a Quadrícules. 

3. Seleccioni la categoria desitjada. Les miniatures de l’explorador mostraran 

les quadrícules disponibles. 

4. Col·loqui la quadrícula a la pàgina com qualsevol altre objecte de la 

biblioteca. 

 

 

 Ajustar a quadrícula  

 

Utilitzi l’opció Ajustar a quadrícula perquè els elements del rodafolis s’alineïn amb la 

quadrícula en desplaçar-los. 

 

Alinear elements amb una quadrícula: 

1. Arrossegui una quadrícula a la pàgina des de la biblioteca de recursos. 

2. Faci clic amb el botó secundari a la pàgina i seleccioni Ajustar a 

quadrícula. 

3. Mogui o creï un objecte: s’alinearà amb la quadrícula. 

 

Desactivar l’opció Ajustar a quadrícula: aquesta opció romandrà activada fins que 

s’anul·li la seva selecció o s’elimini la quadrícula. 

 

 

 Mostrar o ocultar quadrícules  

 

Les quadrícules resulten útils en crear rodafolis o per alinear o mesurar objectes amb 

precisió. En realitzar presentacions a la pissarra, potser vol mostrar o ocultar les 

quadrícules. És possible utilitzar la funció Ajustar a quadrícula quan la quadrícula està 

oculta. 
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Dues formes de mostrar i ocultar quadrícules: 

 

Explorador de propietats 

1. Faci clic a la pàgina per seleccionar-la. 

2. Obri l’Explorador de propietats . 

3. Desplaci’s fins a Quadrícula. Indiqui Visible com a Vertader per mostrar la 

quadrícula o Fals per ocultar-la. 

 

Clic amb el botó secundari 

1. Faci clic amb el botó secundari del ratolí a la pàgina. 

2. Seleccioni Ocultar quadrícula. Aquesta opció és un commutador: pot usar-se 

per mostrar o ocultar la quadrícula. 

 

 

 Per dissenyar quadrícules  

 

Faci clic amb el botó secundari a la pàgina del rodafolis. Al menú emergent, seleccioni 

Dissenyador de quadrícula. 

 

El Dissenyador de quadrícula té tres seccions: 

o Configuració d’ajustament i escala de quadrícula. 

o Quadrícula (nivell): Agregui/elimini nivells i restableixi la quadrícula. 

o Nivell actual: Estableixi opcions, inclosos patró i color, per a un nivell 

alhora. 

 

Pot canviar la configuració de la quadrícula i obtenir una vista prèvia dels resultats a 

l’instant. 

o Seleccioni la casella de verificació Visible. Apareix la quadrícula 

predeterminada. 

 

La quadrícula predeterminada té un nivell, un patró de quadres de línies contínues, 

horitzontals i verticals (direcció X-Y). 

 

o Seleccioni la casella de verificació Permetre ajust per activar l’ajust 

d’objectes a punts de la quadrícula. 

o Seleccioni la casella de verificació Damunt per mostrar la quadrícula 

damunt de tots els objectes de rodafolis. 

o Per a quadres majors o menors al patró de quadrícula, faci clic a + o -. 

o Per a un patró de malla, canviï Estil de quadrícula a 45 graus. 

o Per a un patró de quadrícula de rombe, canviï Estil de quadrícula a Angle i 

introdueixi un nombre per als angles de les línies. Pot introduir un valor 

decimal amb sis xifres després de la coma. 

 

Si té obert l’Explorador de pàgines i la quadrícula no es pot veure clarament, canviï 

l’Escala de miniatura. Això també s’aplica a les quadrícules a la biblioteca de 

recursos. 
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Pot tenir una quadrícula amb estils i colors de patrons diferents. 

 

Faci clic a Agregar nivell per crear un altre nivell. El número de nivells apareix a 

l’encapçalament Quadrícula (x nivell), on x és el número total de nivells. 

 

Cada nivell nou té les propietats de quadrícula predeterminats. Pot canviar el color per 

identificar els nivells nous. 

 

Faci clic al quadre Color per veure la paleta de colors. Quan hagi seleccionat un color, 

faci clic a Acceptar. 

 

Seleccioni Tancar per continuar amb el rodafolis. 

 

    
Imatge 11.5. Finestra Dissenyador de quadrícula. 
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PROPIETATS                                             12 
 

 

 CATEGORIES 
 

 

Les categories de propietats que pot trobar a l’Explorador de propietats depenent de 

l’objecte seleccionat són: 

 

 

Propietat Permet 

Identificació Identificar de forma exclusiva un objecte o una pàgina. Això resulta 

útil si reutilitza l’objecte o rodafolis, o si l’agrega a la biblioteca de 

recursos o el vol compartir amb d’altres persones. També l’ajudarà a 

identificar-lo amb l’Explorador d’objectes 

Aspecte Controlar l’aspecte d’un objecte a la pàgina de rodafolis 

Contorn Controlar les característiques del contorn d’un objecte 

Emplenament Agregar textura a l’objecte amb una degradació graduada d’un color a 

un altre. 

Fons Controlar les característiques del fons d’un objecte 

Posició Controlar la posició i la mida d’un objecte a la pàgina de rodafolis.  

Hi ha tres formes de canviar aquestes propietats: 

o Arrossegar els tiradors de marquesina 

o  Usar el menú Edició d’objectes 

o Editar les propietats a l’Explorador de propietats 

Etiqueta Agregar una etiqueta a un objecte i definir l’aspecte i el 

comportament de l’etiqueta 

Contenidor Crear activitats on els objectes són reconeguts per d’altres objectes 

Girar Controlar com es pot girar un objecte a la pàgina 

Restriccions Definir regles per restringir el moviment d’un objecte 

Miscel·lània Definir algunes característiques de l’objecte 

Multimèdia Definir propietats d’arxius Flash, de vídeo i so 

Pàgina Controlar l’aspecte d’una pàgina de rodafolis 

Eines Configurar Focus o Cobrir/descobrir per mantenir la propietat 

seleccionada, o tornar a la configuració predeterminada de l’eina, 

definida al perfil actiu 

Focus Definir el tipus i mida del Focus, així com la seva posició en 

seleccionar-lo 

Quadrícula Mostrar o ocultar la Quadrícula i canviar les seves propietats 
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Dins de les categories, les propietats que trobarà són: 

 

 Identificació 

 

Propietat Opció Descripció 

Nom  ActivInspire assigna noms predeterminats als objectes 

de rodafolis, com ara Figura 1 o Figura 2 

Paraules 

clau 

 Una o més paraules clau que identifiquen l’objecte 

Descripció  Només s’aplica a les pàgines. Permet incloure 

instruccions o comentaris sobre una pàgina específica a 

l’àrea de descripció 

Etiqueta de 

pregunta 

Cap  

Moltes 

opcions 

Una pregunta de respostes múltiples produïda per 

l’assistent de preguntes o ExpressPoll té tres tipus 

d’objectes de text: 

o Amb pregunta 

o Opció 

o Etiqueta 

Els nombres de les etiquetes permeten veure els 

aparellaments de respostes/opcions. Això pot resultar 

útil quan s’edita o canvia el format de text o es mouen 

les respostes 

 

 Aspecte 

 

Propietat Opció Descripció 

Capa A dalt 

Central 

A baix 

Fons 

Especifica en quina capa es troba l’objecte 

Profunditat  Indicador de només lectura. Mostra la posició de 

l’objecte a l’ordre d’apilament 

Translucidesa  Aquest valor pot variar des de completament 

translúcid (visible) fins a cap translucidesa (sòlid) 

Visible Vertader  

Fals 

Esculli Fals per fer invisible l’objecte 

Tipus de tinta Llapis 

Ressaltador 

Tinta màgica 

Les anotacions poden ser de tres tipus: 

o Les anotacions amb Llapis són sòlides 

o Les anotacions amb Ressaltador són 

parcialment translúcides 

o Les anotacions amb Tinta màgica 

permeten veure a través dels objectes a la 

capa superior 
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 Contorn 

 

Propietat Opció Descripció 

Estil Cap 

Sòlid 

Discontinu 

Punt 

Guió-punt 

Guió-punt-

punt 

Estil de contorn 

Color Negre Color de contorn 

Ample 4 Ample de contorn en píxels. Interval: més fi possible, 

1-100 

Estil de límit Pla 

Quadrat 

Rodó 

Aplica límits del tipus seleccionat al principi i final de 

les anotacions o línies, quan Estil s’ha establert en una 

de les opcions discontínues 

Estil d’unió Biaix 

Bisell 

Rodó 

S’aplica a les cantonades exteriors dels objectes de 

figura 

 

 

 Emplenament 

 

Propietat Opció Descripció 

Estil Sòlid 

Diferents 

densitats 

Trames 

Gradació 

Escollir una opció per aplicar un estil 

Gradació Cap 

Vertical 

Horitzontal 

Diagonal 1 

Diagonal 2 

Radial 

Escollir una opció per aplicar un degradat 

Color Negre Escollir color 

Color 2 Negre Activada només quan l’Estil d’emplenament 

s’estableix en Gradació 

 

 

 Fons 

 

Propietat Opció Descripció 

Color Negre Escollir color 

Mode Transparent 

Opac 

Escollir Opac perquè el color de fons aparegui com a 

sòlid 
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 Posició 

 

Propietat Opció Descripció 

Esquerra  Distància de l’objecte al marge esquerre en píxels. Precisió de 

tres decimals 

Superior  Distància de l’objecte al marge superior en píxels. Precisió de 

tres decimals 

Ample  Amplària de l’objecte en píxels. Precisió de tres decimals 

Alt  Alçada de l’objecte en píxels. Precisió de tres decimals 

Factor 

d’escala X 

1 Canviï el número per aplicar escala a l’objecte pel nou factor 

al llarg de l’eix X 

Factor 

d’escala Y 

1 Canviï el número per aplicar escala a l’objecte pel nou factor 

al llarg de l’eix Y 

Invertit Fals Canviï a Vertader per girar l’objecte 180° al llarg de la vertical 

Angle 0 Canviï a qualsevol valor entre 1 i 360 per girar l’objecte el 

nombre de graus especificat al voltant del tirador de 

marquesina superior dret 

Reflectit Fals Canviï a Vertader per girar l’objecte 180° al llarg de 

l’horitzontal 

Bloquejat Fals Canviï a Vertader per bloquejar l’objecte en aquell lloc, 

perquè no sigui possible seleccionar-lo ni moure’l, excepte 

amb el tirador Moure objecte lliurement 

 

 

 Etiqueta 

 

Propietat Opció Descripció 

Títol  Permet agregar un títol en línia a una objecte 

Nom de font Les del sistema Faci clic al quadre desplegable per canviar la 

font 

Cos de font Les del sistema Faci clic als botons per augmentar o reduir la 

mida de la font, o seleccioni els dígits i escrigui 

un valor 

Color de font Negre Faci clic al quadre de colors per seleccionar un 

altre color de fonts 

Estil de contorn Cap 

Sòlid 

Discontinu 

Punt 

Guió-punt 

Guió-punt-punt 

Faci clic a la fletxa desplegable per seleccionar 

un estil de contorn per a l’etiqueta 

Mode de fons Opac 

Transparent 

Seleccioni per fer transparent el fons d’etiqueta 

Color de fons   

Comportament Sempre activat 

Informació 

sobre eines 

Seleccioni per fer visible l’etiqueta només quan 

el cursor es mou per l’objecte 
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 Contenidor 

 

Propietat Opció Descripció 

Pot contenir Res 

Qualsevol cosa 

Objecte 

específic 

Paraules clau 

No aplica cap configuració de contenidor. Es 

reconeix qualsevol objecte col·locat damunt. 

Esculli un objecte específic perquè el 

contenidor ho reconegui. El contenidor 

reconeix qualsevol recurs amb les paraules 

clau que especifiqui 

Contenir objecte  Només s’activa si Pot contenir s’estableix a 

Objecte específic. 

Conté paraules  Només si Pot contenir s’estableix a 

Paraules clau 

Regla de contenidor Els centres han 

de coincidir. 

Completament 

contingut 

El centre del contingut s’ha de col·locar al 

centre del contenidor perquè es reconegui el 

contingut. El contingut ha de cabre al 

contenidor 

So d’incentiu Fals Estableixi’l a Vertader per reproduir un so 

quan s’hi contingui correctament un objecte 

Ubicació de so 

d’incentiu 

 Només s’activa si So d’incentiu s’estableix 

a Vertader. Serveix per seleccionar el so 

Restituir si no està 

contingut 

Fals Torna l’objecte a la seva posició original a la 

pàgina de rodafolis si s’estableix a Vertader 

 

 

 Girar 

 

Propietat Opció Descripció 

Pot girar Lliurement 

A dreta 

A esquerra 

No 

L’objecte pot girar sense cap restricció en la direcció 

escollida a les opcions 

 

No pot girar pas 

Pas de gir  L’objecte gira pas a pas 

Girar al 

voltant de 

Centre 

Moltes 

opcions 

L’objecte pot girar al voltant de l’opció escollida 

Girar 

objecte 

 Només s’activa si Girar al voltant de  s’estableix en 

Un altre objecte  

Girar punt 

X 

 L’objecte pot girar al voltant de la coordenada X 

Girar punt 

Y 

 L’objecte pot girar al voltant de la coordenada Y 
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 Restriccions 

 

Propietat Opció Descripció 

Pot bloquejar Fals L’objecte pot bloquejar 

Pot ajustar-se 

a quadrícula 

Fals L’objecte pot ajustar-se a la quadrícula 

Punt d’ajust X  Punt a l’eix X al qual l’objecte pot ajustar-se 

Punt d’ajust Y  Punt a l’eix X al qual l’objecte pot ajustar-se 

Ajustar a Centre 

Moltes 

opcions 

L’objecte s’ajusta respecte a l’opció escollida 

Pot moure’s Lliurement 

Moltes 

opcions 

L’objecte pot moure’s al rodafolis tenint en compte 

l’opció escollida 

Moure ruta  Només s’activa si Pot moure’s s’estableix a Per la 

seva ruta 

Pot canviar de 

mida 

Lliurement L’objecte pot canviar de mida o no 

 

 

 Miscel·lània 

 

Propietat Opció Descripció 

Límit final A Cap Aplica un límit final al costat esquerre de les línies i els 

connectors oberts 

Límit final B Cap Aplica un límit final al costat dret de les línies i els 

connectors oberts 

Fer transparent  Si la propietat Transparent s’estableix a Vertader, es 

pot fer clic a l’àrea transparent de l’objecte per 

seleccionar-ne un altre a sota 

Color 

transparent 

Vertader Només s’activa si la propietat Transparent de 

l’objecte s’estableix a Vertader. Esculli un color de 

l’objecte per fer-lo transparent  

Transparent Vertader Fa que un objecte sigui o no transparent 

Arrossegar una 

còpia 

Fals Crea còpies d’un objecte en fer-ne clic a sobre 

 

 

 Multimèdia 

 

Propietat Opció Descripció 

Forçar 

superposició 

Fals 

Vertader 

Es força o no la superposició de l’objecte multimèdia 

sobre les anotacions (només per a arxius swf i flv) 

Reproducció 

automàtica 

Fals 

Vertader 

La reproducció s’inicia o no automàticament en 

mostrar-se la pàgina 
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Bucle Fals 

Vertader 

La reproducció es repeteix o no fins que es detingui 

Ocultar 

control 

Fals 

Vertader 

Mostra o oculta el controlador 

Forçar 

aspecte 

Fals 

Vertader 

Si varia l’aspecte poden produir-se distorsions 

Transparent Fals 

Vertader 

Quan els objectes incrustats no s’estableixen a Forçar 

superposició, seran o no transparents (només per a 

arxius swf) 

 

 

 Pàgina 

 

Propietat Opció Descripció 

Ample  Amplària de pàgina en píxels 

Alt  Alçària de pàgina en píxels 

Marcs 

horitzontals 

 Permet dividir la pàgina en marcs i especificar el 

nombre de marcs horitzontals 

Marcs 

verticals 

 Permet dividir la pàgina en marcs i especificar el 

nombre de marcs verticals 

Fons Emplenament 

Imatge 

Instantània 

d’escriptori 

Superposició 

d’escriptori 

Permet usar una imatge, instantània d’escriptori o 

superposició d’escriptori com a fons de la pàgina del 

rodafolis  

 

 

 Eines 

 

Propietat Opció Descripció 

Eines de pàgina Com abans Manté l’estat actual de les eines Focus o 

Cobrir/descobrir quan es passa a la pàgina 

seleccionada. Per exemple, si s’activa l’eina 

Cobrir/descobrir per a la pàgina 1 del 

rodafolis, aquesta s’activarà automàticament 

quan es passi a la pàgina 2. Malgrat això, si 

l’eina Cobrir/descobrir està desactivada a la 

pàgina 1, també ho estarà a la pàgina 2 

Mode eina 

Cobrir/descobrir 

A dalt 

A baix 

Esquerra 

Dreta 

Complet  

Activa l’eina Cobrir/descobrir i permet 

cobrir/descobrir la pantalla des de la part 

superior, inferior, esquerra o dreta; o pot 

configurar l’opció Complet, perquè es pugui 

cobrir/descobrir la pàgina del rodafolis des de 

qualsevol banda 
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Mode de focus Focus circular 

Focus quadrat 

Focus circular 

sòlid 

Focus quadrat 

sòlid 

Oculten la pantalla, excepte una àrea circular 

o quadrada. És possible veure tota la pantalla, 

excepte un cercle o un quadrat sòlid. 

 

 

 Quadrícula 

 

Propietat Opció Descripció 

Visible Fals 

Vertader 

Oculta o mostra la quadrícula 

Escala de 

miniatura 

 Defineix l’escala a la qual es dibuixarà la 

representació de la miniatura de la quadrícula a la 

biblioteca de recursos 

Escala 

predeterminada 

 Defineix un factor d’escala que s’aplica als valors 

d’inici i gradació definits per la quadrícula 

Pas d’escala  Defineix la quantitat en què l’escala predeterminada 

de quadrícula canviarà cada cop que faci clic als 

botons + o – per ampliar o reduir la quadrícula a la 

pàgina  

Permetre ajust Fals 

Vertader 

Permet l’ajust o no quan s’activa Ajustar a 

quadrícula 

Dalt Fals 

Vertader 

Col·loca la quadrícula darrere o davant d’objectes  

Dissenyador de 

quadrícula 

 Obre el Dissenyador de quadrícula 

 

 

 

 No s’han inclòs les opcions en algunes propietats per manca d’espai. Altres no 

tenen opcions. 

 

 Les opcions marcades en color vermell són les opcions predeterminades. 
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 CANVIAR PROPIETATS D’OBJECTES 
 

 

Les propietats d’un objecte són les que el defineixen. Pot veure i canviar les propietats 

d’un objecte a l’Explorador de propietats. 

 

Per veure o canviar les propietats d’un objecte: 

1. Seleccioni la pàgina o l’objecte les propietats del qual desitja veure o canviar. 

2. Obri l’Explorador de propietats. 

3. A l’Explorador, seleccioni la categoria de propietat, per exemple Identificació. 

4. Canviï les propietats de l’objecte. Els canvis que realitzi s’aplicaran 

immediatament. 

 

 MODIFICAR VALORS 
 

 

Depenent del tipus de propietat els valors s’han de modificar utilitzant diferents tipus de 

controls. 

 

Per canviar... Control Per modificar... 

La propietat  Utilitzi els botons a dalt i a baix per augmentar o 

disminuir el valor o seleccioni el valor predeterminat i 

escrigui a sobre 

Color  Faci-hi clic i seleccioni un altre color a la paleta de 

colors: en l’estàndard del sistema operatiu  o utilitzi 

el selector de color  per agafar-ne un altre de 

qualsevol part del programa 

La propietat  Mogui el control gradual 

La propietat  Faci-hi clic a sobre i seleccioni una opció diferent al 

menú desplegable 

L’objecte  Faci-hi clic a sobre i s’obrirà un quadre de diàleg 
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ACCIONS                                             13 
 

 

A ActivInspire pot associar una acció amb un objecte. En fer clic en un objecte d’acció, 

s’executa l’acció associada. Ha de crear les accions en mode de disseny i sortir-ne per 

comprovar-ne el funcionament. 

 

 CATEGORIES 
 

 

L’Explorador d’accions posa a la seva disposició un gran nombre d’accions, que es 

divideixen en cinc categories: 

 

Categoria Descripció 

Accions de comandament Executen un comandament o obren una 

eina 

Accions de pàgina S’utilitzen amb pàgines del rodafolis 

Accions d’objecte Permeten manipular objectes 

Accions de votació Permeten iniciar diferents activitats o 

eines relacionades amb el sistema de 

resposta d’alumnes 

Accions de document/mitjà Insereixen mitjans o vincles o permeten 

obrir un arxiu 

 

 

Pot accedir a totes les accions o seleccionar-les per categoria, o seleccionar una de les 

accions més populars des de la fitxa Arrossegar i col·locar. 

 

 

 AGREGAR 
 

 

1. Seleccioni l’objecte al qual vol agregar una acció. 

2. Obri l’Explorador d’accions. 

3. Seleccioni l’acció desitjada. 

4. Faci clic a aplicar canvis. 

 

En algunes accions, a la part inferior de l’Explorador d’accions s’indicarà que cal 

agregar Propietats d’acció. 

 

 

 Pot saber si un objecte té associada una acció si en mode disseny apareix rodejat 

d’un requadre vermell i si en el mode disseny desactivat, col·locant el punter sobre 

l’objecte apareix la següent icona. 
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  ACCIONS DE COMANDAMENT 
 

 

Usi aquestes accions per activar una eina o per emetre comandaments. 

1. Seleccioni l’objecte i obre l’Explorador d’accions. 

2. A la fitxa Selecció actual, seleccioni Accions de comandaments. 

3. Faci clic a Teclat en pantalla. 

4. Faci clic a Aplicar canvis. 

5. Faci clic a l’objecte i apareixerà el Teclat en pantalla. 

 

 

 ACCIONS DE PÀGINA 
 

Usi aquestes accions per recórrer ràpidament el rodafolis, inserir o esborrar una pàgina, 

o canviar el fons. 

1. Seleccioni l’objecte i obri l’Explorador d’accions. 

2. A la fitxa Selecció actual, seleccioni Accions de pàgina. 

3. Faci clic a Pàgina següent. 

4. Faci clic a Aplicar canvis. 

5. Faci clic a l’objecte i s’avançarà una pàgina o se’n crearà una de nova si era la 

darrera. 

 

 

 ACCIONS D’OBJECTE 
 

Usi aquestes accions per canviar, per exemple, la mida, l’alineació o la posició d’un 

objecte. 

1. Seleccioni l’objecte i obri l’Explorador d’accions. 

2. A la fitxa Selecció actual, seleccioni Accions d’objecte. 

3. Desplaci’s cap avall i faci clic a Duplicar. 

4. A Propietats d’acció faci clic al botó . S’obrirà el quadre de diàleg 

Seleccionar objecte. 

5. Seleccioni l’objecte que desitgi duplicar (en aquest cas, el mateix que té l’acció). 

6. Faci clic a Aplicar canvis. 

7. Faci clic a l’objecte i es duplicarà juntament amb l’acció. 

 

Necessitarà afegir a la pàgina un objecte més per aquesta acció (per exemple, una 

estrella). 

1. Seleccioni l’objecte i obri l’Explorador d’accions. 

2. A la fitxa Selecció actual, seleccioni Accions d’objecte. 

3. Desplaci’s cap avall i faci clic a Duplicar. 

4. A Propietats d’acció faci clic al botó . S’obrirà el quadre de diàleg 

Seleccionar objecte. 

5. Seleccioni l’objecte que desitgi duplicar (l’estrella). 

6. Faci clic a Aplicar canvis. 

7. Faci clic a l’objecte i es duplicarà el segon objecte (l’estrella). 

 

 

En el primer cas, l’objecte d’acció és l’objecte de destinació, mentre que en el segon 

cas, l’objecte d’acció no és l’objecte de destinació. 
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 ACCIONS DE DOCUMENT/MITJÀ 
 

 

Usi aquestes accions per obrir arxius o pàgines Web. 

1. Seleccioni l’objecte i obri l’Explorador d’accions. 

2. A la fitxa Selecció actual, seleccioni Accions de document/mitjà. 

3. Faci clic a Obrir lloc Web. 

4. A Propietats d’acció, escrigui la URL del lloc Web que desitgi associar amb 

l’objecte, per exemple, www.prometheanplanet.com/ 

5. Faci clic a Aplicar canvis. 

6. Faci clic a l’objecte i s’obrirà el navegador Web predeterminat amb la pàgina 

que va escriure a Propietats d’acció. 

 

 

 

 ARROSSEGAR I COL·LOCAR 
 

Aquesta és la manera més ràpida d’agregar elements interactius a un rodafolis: 

1. Seleccioni l’objecte. 

2. A l’Explorador d’accions, obri la fitxa Arrossegar i col·locar. 

3. A la llista seleccioni, per exemple, Llapis. 

4. Arrossegui l’acció de Llapis i col·loqui-la a l’objecte d’acció (l’objecte 

prèviament seleccionat). La icona amb forma de Llapis i el cursor d’acció 

indicaran que l’acció s’ha agregat correctament. 

5. Faci clic sobre l’objecte i apareixerà l’eina Llapis. 

 

 

 ELIMINAR UNA ACCIÓ 
 

1. Seleccioni l’objecte. 

2. A l’Explorador d’accions faci clic a Eliminar existent. 

 

Si l’acció és d’arrossegar i col·locar: 

1. Faci clic a la icona de l’acció i arrossegui-la a la Paperera del rodafolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prometheanplanet.com/
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 LLISTA D’ACCIONS 
 

 

 

 Accions de comandament 

 

Icona  Acció Efecte 

 Obrir rodafolis Obre el quadre de diàleg Seleccionar un rodafolis 

perquè pugui buscar i seleccionar un rodafolis 

 Quant a... Obre el quadre de diàleg Quant a... 

 Ajustar a quadrícula Fa que els objectes desplaçats s’ajustin a la 

quadrícula, independentment de si es veu o no 

 Ajuda Obre l’arxiu d’ajuda  

 Bloqueig del professor Obre el quadre de diàleg Introdueixi la contrasenya 

de bloqueig del professor 

 Esborrador Activa l’esborrador 

 Cercar recursos a 

Promethean Planet  

Obre el lloc Web de Promethean Planet a 

l’explorador d’Internet  

 Calculadora Activa la calculadora 

 Tancar rodafolis Tanca el rodafolis actiu 

 Compàs Activa el compàs 

 Connector Activa l’eina Connector 

 Contracció de quadre 

d’eines 

Contrau la barra d’eines principal 

 Controlador de so Obre el controlador de so 

 Corregir ortografia de 

rodafolis 

Activa el Corrector ortogràfic de rodafolis 

 Gobelet Obre el quadre de diàleg Gobelet 

 Cobrir/descobrir Activa Cobrir/descobrir 

 Desfer Desfà el comandament o l’acció anterior 

 Dissenyador de 

quadrícula 

Obre el dissenyador de quadrícula 

 Dos usuaris simultanis Inicia el mode Dos usuaris simultanis i activa el 

quadre d’eines duals 

 Editar perfils Obre el quadre de diàleg Editar perfils 

 Escriptori digital Obre l’escriptori digital 

 Explorador Web Obre l’explorador Web predeterminat al seu sistema 

 Explorador d’accions Obre l’explorador d’accions 

 Explorador de notes Obre l’explorador de notes 

 Explorador d’objectes Obre l’explorador d’objectes 

 Explorador de 

propietats 

Obre l’explorador de propietats 

 Explorador de pàgines Obre l’explorador de pàgines 

 Explorador de 

recursos 

Obre l’explorador de recursos 

 Explorador de 

votacions 

Obre l’explorador de votacions 

 Data/hora Aplica data/hora a la pàgina de rodafolis activa 
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 Figura Activa l’eina Figura 

 Focus circular Col·loca un focus circular a la pàgina activa 

 Focus circular sòlid Activa el focus circular sòlid 

 Focus quadrat Activa el focus quadrat 

 Focus quadrat sòlid Activa el focus quadrat sòlid 

 Gravadora de pantalla 

completa 

Activa la gravadora de pantalla 

 Gravadora de so Obre el quadre emergent Gravadora de so 

 Desar rodafolis Obre el quadre de diàleg Desar el rodafolis com a 

 Imprimir Obre el quadre de diàleg  Impressió de rodafolis  

 Instantània a mà 

alçada 

Inicia una instantània a mà alçada 

 Instantània de 

pantalla completa 

Inicia una instantània de pantalla completa 

 Instantània de finestra Col·loca la càmera en mode Instantània de finestra, 

que permet realitzar la captura d’una de les finestres 

visibles 

 Instantània d’àrea Inicia una instantània d’àrea 

 Instantània punt a 

punt 

Inicia una instantània punt a punt 

 Llapis Activa el llapis 

 Mode disseny Activa el mode disseny 

 Nou rodafolis Crea un rodafolis nou 

 Ocultar quadrícula Oculta la quadrícula 

 Origen XY Activa l’eina Origen XY, al voltant de la qual giraran 

tots els objectes seleccionats 

 Promethean Planet Obre el navegador Web amb la pàgina de 

Promethean Planet 

 Reconeixement 

d’escriptura 

Activa el reconeixement d’escriptura 

 Reconeixement de 

figures 

Activa el reconeixement de figures 

 Regla Activa la regla 

 Refer Refà el comandament anterior 

 Emplenament Activa l’eina Emplenament 

 Rellotge Activa el rellotge 

 Ressaltador Activa el ressaltador 

 Rodafolis 1024 x 768 Crea un rodafolis de la mida especificada 

 Rodafolis 1152 x 864 Ídem 

 Rodafolis 1280 x 1280 Ídem 

 Rodafolis de mida de 

pantalla 

Crea un rodafolis de mida de pantalla 

 Rodafolis de mida 

personalitzada 

Crea un rodafolis personalitzat de la mida que 

especifiqui 

 Sortir Surt d’ActivInspire i demana que es desen els canvis 

(si és el cas) 

 Seleccionar Activa l’eina Seleccionar 
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 Selector de color Obre el quadre emergent Selector de color juntament 

amb el selector de color 

 Lloc Web de 

Promethean 

 

 Teclat en pantalla Mostra el teclat en pantalla 

  Teletip Obre el quadre de diàleg Teletip 

  Text Activa l’eina Text 

 Tinta màgica Activa la tinta màgica 

 Transportador Activa el transportador 

 Zoom de pàgina Activa el zoom de pàgina 

 Àrea de gravadora de 

pantalla 

Obri el quadre emergent Gravadora de pantalla 

 

 

 Accions de pàgina 

 

 

Icona  Acció Efecte 

 Avançar en historial 

de pàgina 

Aquesta acció avançarà per les pàgines de l’historial 

de pàgina. Aquesta acció només funciona si s’ha 

publicat al menys una acció de Retrocedir en 

historial de pàgina en una o més pàgines  

 Esborrar pàgina Esborra la pàgina i esborra el propi objecte d’acció 

 Copiar pàgina Copia la pàgina actual, inclòs l’objecte d’acció, al 

buffer d’Enganxar, perquè es pugui enganxar una 

nova pàgina 

 Retallar pàgina Retalla la pàgina activa del rodafolis 

 Definir fons Obre el quadre de diàleg Definir fons, que permet 

definir un color o una imatge de fons  

 Duplicar pàgina 

després de pàgina 

actual 

Insereix un duplicat de la pàgina activa després de 

l’actual 

 Duplicar pàgina 

abans de pàgina 

actual 

Insereix un duplicat de la pàgina activa abans de 

l’actual 

 Duplicar pàgina al 

final del rodafolis 

Insereix un duplicat de la pàgina activa al final del 

rodafolis 

 Eliminar Elimina la pàgina activa del rodafolis 

 Una altra pàgina Passa al número de pàgina que especifiqui a 

Propietats d’acció 

 Primera pàgina Passa a la primera pàgina del rodafolis 

 Pàgina anterior Passa a la pàgina anterior 

 Pàgina nova abans 

de pàgina actual 

Insereix una pàgina en blanc abans de la pàgina 

activa 

 Pàgina nova després 

de pàgina actual 

Insereix una pàgina en blanc després de la pàgina 

activa 

 Pàgina següent Passa a la pàgina següent 
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 Restablir pàgina Restableix la pàgina a l’estat que tenia quan es 

guardà per darrer cop 

 Retrocedir en 

historial de pàgina 

Cada cop que mostri una pàgina al rodafolis, aquest 

número de pàgina s’agrega a una llista d’historial de 

pàgina interna. Usi l’acció Retrocedir en historial 

de pàgina per retrocedir per l’historial de pàgina. Si 

ha visitat una sèrie de pàgines i cada pàgina conté un 

objecte d’acció Retrocedir en historial de pàgina, 

en fer clic en aquests objectes es retrocedirà per 

l’historial de la pàgina 

 Última pàgina Passa a la darrera pàgina del rodafolis 

 

 

 Accions d’objecte 
 

 

Icona  Acció Efecte 

 A capa central Envia l’objecte a la capa central 

 A capa inferior Envia l’objecte a la capa inferior 

 A capa superior Envia l’objecte a la capa superior 

 Agrupació Permet agrupar o desagrupar objectes prèviament 

seleccionats 

 Ajust perfecte a la 

pàgina 

Aplica l’ajust perfecte a la pàgina per als objectes de 

destinació 

 Ajust perfecte 

d’alçada 

Aplica l’ajust perfecte a la pàgina per als objectes de 

destinació 

 Ajust perfecte 

d’ample 

Aplica l’ajust perfecte a la pàgina per als objectes de 

destinació 

 Alinear a la dreta Alinea tots els objectes seleccionats de manera que 

els costats drets siguin iguals a l’objecte més a la 

dreta de la selecció 

 Alinear a l’esquerra Alinea tots els objectes seleccionats de manera que 

els costats esquerres siguin iguals a l’objecte més a 

l’esquerra de la selecció 

 Alinear alçada Alinea objectes a l’alçada del primer objecte creat al 

grup 

 Alinear amplada Estira un grup d’objectes fins que tinguin la mateixa 

amplada que el primer objecte creat al grup 

 Alinear 

completament 

Alinea tots els objectes seleccionats per establir 

correspondències amb les propietats de tots els 

cantons 

 Alinear a la part 

inferior 

Alinea tots els objectes seleccionats de manera que 

els costats inferiors siguin iguals a l’objecte situat 

més a la part inferior de la selecció  

 Alinear a la part 

superior 

Alinea tots els objectes seleccionats de manera que 

els costats superiors siguin iguals a l’objecte situat 

més a la part superior de la selecció  
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 Alinear angle Alinea tots els objectes seleccionats perquè els seus 

angles corresponguin amb el primer objecte creat 

dins dels objectes seleccionats 

 Annexar text  Annexa el text que hagi escrit a Propietats d’acció a 

l’objecte de text de destinació en fer clic a l’objecte 

d’acció 

 Bloquejat Permet bloquejar o desbloquejar els objectes 

seleccionats 

 Esborrar anotacions Esborra totes les anotacions de la pàgina 

 Esborrar quadrícula Esborra la quadrícula 

 Esborrar fons Esborra el fons 

 Esborrar objectes Esborra tots els objectes de la pàgina 

 Canviar mida avall Les accions de canvi de mida estableixen la mida 

general de l’objecte de destinació al valor especificat 

a Propietats d’acció. La posició final de l’objecte la 

dicta l’acció de canvi de mida que s’esculli. Per 

exemple, si escull Canviar mida sota 100, es 

canviarà la mida de l’objecte a 100 píxels d’ample i 

alçada, a l’hora que es conserva la posició del cantó 

superior de l’objecte. Les accions de canvi de mida 

incremental es comporten com les accions de canvi 

de mida, però l’objecte de destinació s’amplia o 

redueix al número de píxels especificat a Propietats 

d’acció, alhora que es conserva la posició original 

(per exemple, inferior dreta) 

 Canviar mida 

incrementalment 

Ídem 

 Canviar mida a baix 

dreta 

Ídem 

 Canviar mida a baix 

dreta 

incrementalment 

Ídem 

 Canviar mida a baix 

esquerra 

Ídem 

 Canviar mida a baix 

esquerra 

incrementalment 

Ídem 

 Canviar mida a dalt Ídem 

 Canviar mida a dalt  

incrementalment 

Ídem 

 Canviar mida a dalt 

dreta 

Ídem 

 Canviar mida a dalt 

dreta 

incrementalment 

Ídem 

 Canviar mida a dalt 

esquerra 

Ídem 

 Canviar mida a dalt Ídem 
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esquerra 

incrementalment 

 Canviar mida centre Ídem 

 Canviar mida centre 

incrementalment 

Ídem 

 Canviar mida dreta Ídem 

 Canviar mida dreta 

incrementalment 

Ídem 

 Canviar mida 

esquerra  

Ídem 

 Canviar mida 

esquerra 

incrementalment 

Ídem 

 Canviar valor de text Canvia el text a l’objecte de text especificat a 

Propietats d’acció pel que escrigui a Propietats 

d’acció 

 Centrar X Alinea tots els objectes seleccionats de manera que 

els centres coincideixin horitzontalment (X) o 

verticalment (Y), amb els seus punts centrals 

col·locats al centre del rectangle vinculant inicial  

 Centrar Y Ídem 

 Col·locar a baix Mou la part inferior de l’objecte de destinació a la 

posició Y especificada a Propietats d’acció 

 Col·locar a baix 

dreta 

Mou la part inferior dreta de l’objecte de destinació a 

la posició X,Y especificada a Propietats d’acció 

 Col·locar a baix 

esquerra 

Mou la part inferior esquerra de l’objecte de 

destinació a la posició X,Y especificada a Propietats 

d’acció 

 Col·locar a dalt  Mou el cantó superior de l’objecte de destinació a la 

posició Y especificada a Propietats d’acció 

 Col·locar a dalt dreta Mou el cantó superior dret de l’objecte de destinació 

a la posició X, Y especificada a Propietats d’acció 

 Col·locar a dalt 

esquerra 

Mou el cantó superior esquerra de l’objecte de 

destinació a la posició X,Y especificada a Propietats 

d’acció 

 Col·locar central Mou l’objecte de destinació a la posició X,Y 

especificada a Propietats d’acció 

 Col·locar 

incrementalment 

Mou l’objecte de destinació incrementalment des de 

la posició original en el número de píxels 

especificats a Propietats d’acció 

 Col·locar dreta Mou el cantó dret de l’objecte de destinació a la 

posició X especificada a Propietats d’acció 

 Col·locar esquerra Mou el cantó esquerre de l’objecte de destinació a la 

posició X especificada a Propietats d’acció 

 Copiar Copia qualsevol dels següents objectes: text, imatge, 

objectes d’anotació, figura, acció i grups mixtes 

d’objectes 

 Retallar Retalla qualsevol dels següents objectes: text, 
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imatge, objectes d’anotació, figura, acció i grups 

mixtes d’objectes 

 Duplicar Duplica qualsevol dels següents objectes: text, 

imatge, objectes d’anotació, figura, acció i grups 

mixtes d’objectes 

 Editar text Selecciona l’objecte de text de destinació i activa 

l’eina Text 

 Eliminar Elimina qualsevol dels següents objectes: text, 

imatge, objectes d’anotació, figura,acció i grups 

mixtes d’objectes 

 Enviar al fons Envia l’objecte de destinació al fons de la pila a la 

seva capa activa 

 Enviar darrere Envia al darrere l’objecte de destinació una posició 

dins de la pila a la seva capa activa 

 Expandir a baix Les accions d’expansió estableixen l’amplària i 

alçada generals de l’objecte de destinació en el valor 

especificat a Propietats d’acció. La posició final de 

l’objecte la dicta l’acció de canvi d’amplària que 

s’esculli. Per exemple, si s’escull Expandir sota 100, 

es canviarà la mida de l’objecte a 100 píxels 

d’alçada, alhora que es conserva la posició del costat 

superior de l’objecte. Les accions d’expansió 

incremental es comporten com les accions 

d’expansió, però l’objecte de destinació s’amplia o 

redueix al número de píxels especificat a Propietats 

d’acció, alhora que es conserva la posició original 

(per exemple, inferior dreta) 

 Expandir a baix 

incrementalment 

Ídem 

 Expandir a baix 

dreta 

Ídem 

 Expandir a baix 

dreta 

incrementalment 

Ídem 

 Expandir a baix 

esquerra 

Ídem 

 Expandir a baix 

esquerra 

incrementalment 

Ídem 

 Expandir a dalt Ídem 

 Expandir a dalt 

incrementalment 

Ídem 
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Icona  Acció Efecte 

 Expandir a dalt 

dreta 

Ídem 

 Expandir a dalt 

dreta 

incrementalment 

Ídem 

 Expandir a dalt 

esquerra 

Ídem 

 Expandir a dalt 

esquerra 

incrementalment  

Ídem 

 Expandir centre Ídem 

 Expandir centre 

incrementalment 

Ídem 

 Expandir dreta Ídem 

 Expandir dreta 

incrementalment 

Ídem 

 Expandir esquerra Ídem 

 Expandir esquerra 

incrementalment 

Ídem 

 Extreure text Crea un objecte de text de cada paraula en què faci 

clic dins de l’objecte de text de destinació 

 Invertir Inverteix l’objecte 

 Menys translúcid Fa incrementalment menys translúcid l’objecte, a 

mesura que faci clic a l’objecte d’acció 

 Més translúcid Fa més translúcid l’objecte, a mesura que faci clic a 

l’objecte d’acció 

 Nou objecte de text Insereix un nou objecte de text amb el text que s’hagi 

escrit a Propietats d’acció 

 Ocult Permet mostrar o ocultar els objectes seleccionats 

 Enganxar Enganxa el contingut del porta-retalls 

 Reflectir Fa voltar l’objecte sobre el seu propi eix Y central 

 Reflectir a l’eix X Crea una imatge reflectida de l’objecte a l’eix X, cap 

a la part superior de la pàgina 

 Reflectir a l’eix Y Crea una imatge reflectida de l’objecte a l’eix Y, cap 

a la part esquerra de la pàgina 

 Seleccionar tot Selecciona tots els objectes de la pàgina inclòs 

l’objecte d’acció 

 Mida original Restableix la mida de l’objecte a l’original. En el cas 

de les figures, és la mida de la figura quan es va 

agregar originalment a la pàgina 

 Portar endavant Envia l’objecte una posició al davant dins de la pila a 

la seva capa activa  

 Portar al davant Envia l’objecte al davant de la pila a la seva capa 

activa 

 Translucidesa Canvia la translucidesa de l’objecte de destinació a 

un valor fix, on 0=sòlid / 255=translúcid  

 Fer voltar en l’eix X Fa voltar l’objecte de destinació en l’eix X cap a la 
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part superior de la pàgina 

 Fer voltar en l’eix Y Fa voltar l’objecte de destinació en l’eix Y cap a la 

part esquerra de la pàgina 

 Angle Gira els objectes en l’angle especificat a Propietats 

d’acció 

 Angle incremental Gira incrementalment els objectes en l’angle 

especificat a Propietats d’acció. Per exemple, si 

especifica 10°, l’angle de l’objecte de destinació 

canvia 10° a la dreta cada vegada que faci clic a 

l’objecte d’acció.  Pot especificar un valor negatiu a 

l’angle per girar els objectes cap a l’esquerra 

 

 

 

 Accions de votació 

 

 

Icona  Acció Efecte 

 Assignar estudiants a 

dispositius 

Obre el quadre de diàleg Assignar estudiants a 

dispositius 

 Base de dades 

d’estudiants 

Obre el quadre de diàleg Editar base de dades 

d’estudiant. Utilitzi aquesta opció com accés directe 

si assigna dispositius de votació a noms d’alumnes 

sovint i si la seva classe canvia amb freqüència  

 Exportar resultats a 

Excel 

Obre el quadre de diàleg Exportar resultats a Excel 

si hi ha resultats de votació a la pàgina actual. Esculli 

una carpeta i escrigui un nom de d’arxiu. Els 

resultats de votació es guardaran en un arxiu .xls i 

s’obriran automàticament en Excel (sempre que el 

programa estigui instal·lat a l’equip). És possible 

escollir entre exportar els resultats actuals o els 

resultats anteriors que es mostren a l’Explorador de 

resultats 

 ExpressPoll Inicia la Roda meravella de votació 

 Iniciar/Aturar 

votació de rodafolis 

Utilitzi aquesta opció en lloc del botó Iniciar 

votació de rodafolis 

 Inserir grup de 

preguntes a ritme 

personal 

Obre l’assistent Preguntes a ritme personal 

 Inserir pregunta Inicia l’Assistent d’inserció de preguntes. Quan 

l’assistent acabi, la pregunta apareixerà a la pagina 

actual o una nova 

 Posar votació en 

pausa 

Commutador. Posa la votació en pausa quan hi ha un 

temps d’espera establert. Torni’l a prémer per 

reiniciar la votació 

 Registre de 

dispositius 

Inicia el Registre de dispositius 
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 Accions de document mitjà  

 

Icona  Acció Efecte 

 Obrir document, arxiu 

o so 

Obre el document o arxiu, o reprodueix el so que 

s’hagi assignat a l’objecte Propietats d’acció  

 Obrir lloc web Obre la URL que hagi assignat a l’objecte a 

Propietats d’acció 

 

 

 Per poder utilitzar les accions un cop creades ha d’estar en Mode disseny 

desactivat.   
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CONTENIDORS  I  RESTRICCIONS                            14 
 

 

Els contenidors són objectes que contenen altres objectes (continguts). Qualsevol 

objecte que no coincideixi amb les propietats escollides es rebutjarà cada cop que algú 

intenti col·locar-lo al contenidor. 

 

Per definir el comportament de l’objecte contenidor haurà de fer-ho des de 

l’Explorador d’opcions→Contenidor. 

 

 

 PROPIETATS DEL CONTENIDOR  
 

 

Propietat Opció Descripció 

Pot contenir Res 

Qualsevol cosa 

Objecte específic 

Paraules clau 

No s’aplica cap configuració 

Reconeix qualsevol objecte col·locat a sobre 

Reconeix un objecte específic 

Reconeix un recurs amb les paraules clau 

especificades 

Contenir objecte  S’activa si està activat Objecte específic 

Conté paraules  S’activa si està activada Paraules clau 

Regla de 

contenidor 

Els centres han de 

coincidir 

Completament 

contingut 

El centre de l’objecte ha de coincidir amb el 

centre del contenidor 

L’objecte ha de cabre al contenidor 

So d’incentiu Vertader Reprodueix un so quan l’objecte és al 

contenidor 

Ubicació del so 

d’incentiu 

 S’activa si So d’incentiu està en Vertader. 

S’obre quadre de diàleg per seleccionar arxiu 

Restituir si no 

està contingut 

Vertader Torna l’objecte a la seva posició inicial a la 

pàgina 

 

 

 REGLES DEL CONTENIDOR  
 
 

o Qualsevol objecte pot ser un contenidor, excepte les anotacions. 

o L’objecte que es contindrà haurà d’estar en una d’aquestes dues possibilitats: 

 En una capa superior a la del contenidor. 

 Per sobre a l’ordre d’apilament a la mateixa capa que el contenidor. 

o Els contenidors poden contenir altres contenidors, el que permet crear 

contenidors albergats. 

o Les anotacions creades directament en un objecte contenidor s’inclouran de 

manera automàtica. 
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 CREAR UN CONTENIDOR  
 

 

1. Creï tres figures, de colors diferents (verd, vermell i blau), una més gran (color 

verd) que les altres. 

2. A l’Explorador de propietats→Identificació propietat Nom canviï el nom als 

objectes pel del seu respectiu color. 

3. Seleccioni la figura més gran (color verd), que serà el contenidor. 

4. A l’Explorador de propietats→Contenidor estableixi les següents propietats: 

 Pot contenir→Objecte específic. Això significa que només un objecte 

particular es pot col·locar al contenidor. 

 Contenir objecte→Figura (color vermell). El contenidor només pot 

contenir la figura de color vermell. 

 Regla de contenidor→Completament contingut. La figura de color 

vermell ha de col·locar-se dins del contenidor. 

 Restituir si no està contingut→Vertader. Si la figura de color vermell no 

està continguda completament, o si s’intenta col·locar un altre objecte al 

contenidor, l’objecte tornarà a la posició inicial. 

5. Faci clic a les figures (no al contenidor) i col·loqui-les sobre el contenidor per 

veure’n el funcionament. 

 

 

 AGREGAR SO D’INCENTIU 
 

Un so d’incentiu és un so que es reprodueix quan es col·loca un objecte correctament en 

un contenidor. 

 

Per afegir un So d’incentiu segueixi amb l’exemple anterior: 

 

1. Seleccioni el contenidor. 

2. A l’Explorador de propietats→Contenidor estableixi les següents propietats: 

 So d’incentiu→Vertader. 

 Ubicació de so d’incentiu. Seleccioni un arxiu de so. 

3. Col·loqui l’objecte de color vermell al lloc correcte del contenidor; el 

Controlador de so s’obre i reprodueix l’arxiu de so que ha seleccionat. 

 

  
 

El Controlador de so romandrà en pantalla fins que el tanqui. Pot desactivar la 

visualització del Controlador de so  des del seu perfil: 

Seleccioni Arxiu→Configuració→Multimèdia i desactivi la casella de verificació 

Mostrar controlador de so. 
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 RESTRICCIONS 
 

 

Les restriccions li permeten controlar com es poden moure els objectes en una pàgina. 

 

 

 PROPIETATS DE LES RESTRICCIONS 
 

 

Propietat Opció Descripció 

Pot bloquejar Fals 

Vertader 

L’objecte no pot bloquejar 

L’objecte pot bloquejar 

Pot ajustar-se 

a quadrícula 

Fals 

Vertader 

L’objecte no pot ajustar-se 

L’objecte pot ajustar-se 

Punt d’ajust X  Punt de l’eix X al qual l’objecte pot ajustar-se 

Punt d’ajust Y  Punt de l’eix Y al qual l’objecte pot ajustar-se 

Ajustar a  Centre 

Un altre punt 

Un altre objecte 

Primera línia de 

text 

Punt específic 

A dalt esquerra 

Principi 

A dalt dreta 

Esquerra 

Dreta 

A baix esquerra 

Final 

A baix dreta 

 

L’objecte s’ajusta a... 

Pot moure’s Lliurement 

Verticalment 

Horitzontalment 

Per la seva ruta 

No 

L’objecte pot moure’s... 

Ruta de 

moviment 

 S’activa si pot moure’s té Per la seva ruta 

Pot canviar de 

mida 

Lliurement 

Cap 

L’objecte pot canviar de mida 

L’objecte no pot canviar de mida 
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 CREAR RESTRICCIONS 
 

 

1. Amb l’eina Llapis dibuixi una línia serpentejant. 

2. Amb l’eina Figura dibuixi un cercle. 

 

 
Imatge 14.1. Figures per crear un exemple de restricció 

 

3. Seleccioni el cercle. 

4. A l’Explorador de propietats→Restriccions estableixi les següents 

restriccions: 

 Pot moure’s→Per la seva ruta. 

 Ruta de moviment: faci clic al botó en quadre de diàleg Seleccionar 

objecte. Seleccioni l’objecte línia. 

5. Faci clic sobre el cercle i veurà com ara només el podrà desplaçar per la línia 

serpentejant que ha dibuixat. 

 

 
Imatge 14.2. El cercle només es desplaça per la ruta 
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EINES                                      15 
 

 CONNECTOR             
 

 

Li permet dibuixar connexions entre objectes (per exemple, en crear mapes 

conceptuals). La línia connectora s’adapta automàticament en moure algun dels objectes 

connectats. 

 

Per crear una connexió: 

1. Al menú Eines seleccioni Connector. 

2. Faci clic i arrossegui per crear vincles entre objectes. 

 

 
Imatge 15.1. Figura amb l’eina Connector seleccionada 

 

 
Imatge 15.2. Figura unida a una altra mitjançant el connector. 

 

 

 COBRIR/DESCOBRIR            
 

Li permet mostrar de forma selectiva parts de la pàgina de rodafolis. 

 

Per cobrir o descobrir: 

1. Al menú Eines seleccioni Cobrir/descobrir. 

2. Faci clic i arrossegui la persiana des de la part superior, inferior, dreta o 

esquerra. 

 

Pot modificar el color de la persiana i la velocitat. Per això, a la fitxa Configuració del 

quadre de diàleg Editar perfils, seleccioni Efectes. 

 

 

 FOCUS                   
 

 

El focus és una eina de presentació. Oculta una àrea del rodafolis perquè només una part 

del mateix pugui veure’s. Simula un focus real per captar l’atenció dels alumnes. 

 

Amb el focus actiu pot: 

 Desplaçar arrossegant qualsevol part de l’àrea oculta. 

 Canviar de mida arrossegant qualsevol part del perímetre del focus. 

 Seguir interactuant amb les àrees visibles del rodafolis. 

 

Per utilitzar-lo, al menú Eines seleccioni Focus. 
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Les opcions de visualització del Focus poden definir-se a la fitxa Configuració del 

quadre de diàleg Editar perfils. Allí seleccioni Efectes. 

 

Opció Descripció 

Ample de vora Pot augmentar o reduir l’ample del lateral de l’àrea del 

focus. Els valors estan compresos entre 0 i 20 píxels 

Color de vora Canvia el color del lateral del focus. Faci clic al bloc de 

colors i seleccioni un color a la paleta de colors 

Color de fons Canvia el color de l’àrea fora del focus 

Vora translúcida Si desitja veure a través de la vora del focus seleccioni la 

casella de verificació. Anul·li la seva selecció si prefereix 

tenir la vora del focus en un color sòlid 

Pantalla translúcida Seleccioni aquesta casella de verificació si desitja veure a 

través de la pantalla del focus (l’àrea enfosquida que 

cobreix la finestra del rodafolis o escriptori). Anul·li la 

seva selecció si prefereix tenir la pantalla del focus en un 

color sòlid 

Si fa clic amb el botó 

secundari, es captura la 

imatge  

Amb un dels focus activats, faci clic a la pàgina i 

s’enganxarà una imatge de l’àrea del focus a la pàgina de 

rodafolis activa 

  

 RELLOTGE                  
 

Permet mostrar l’hora, comte enrere o cap endavant, i executar accions de rodafolis 

automàtiques. 

 

Per utilitzar-lo: 

1. Al menú Eines seleccioni Rellotge. El rellotge apareixerà en un quadre. 

2. Faci clic a les icones del quadre per canviar la visualització del rellotge: 

Analògic  

Digital      

Ambdós    

3. Faci clic en els angles o les vores del quadre i arrossegui’ls per canviar la mida 

del quadre i el rellotge. 

4. Faci clic al botó amb el símbol de pausa  per posar el rellotge en pausa. 

5. Faci clic a la fletxa cap avall  per iniciar un compte enrere a partir d’un 

temps determinat. 

6. Faci clic a la fletxa cap a dalt  per iniciar un recompte progressiu a partir 

d’un temps determinat. 

7. Estableixi el temps al format 00:00:00 (h:m:s). 

 

També pot: 

 Reproduir un so en esgotar-se el temps d’espera. 

 Afegir una acció en esgotar-se el temps d’espera. 

La casella Repetir permet repetir una acció fins que es tanqui el rellotge. 

Faci clic amb el botó Restablir per restaurar la configuració predeterminada del 

Rellotge. 

 



97 
 

 TECLAT EN PANTALLA                
 

Permet agregar text teclejat al rodafolis. 

 

Per utilitzar-lo: 

1. Al menú Eines→Més eines seleccioni Teclat en pantalla 

 

 
Imatge 15.3 Teclat en pantalla 

 

2. Per moure el teclat, faci clic a qualsevol part del Teclat en pantalla que no 

contingui tecles i arrossegui’l al lloc desitjat a la pantalla. 

3. Obri un Quadre de text. 

4. Faci clic a les tecles del teclat en pantalla per escriure el que desitgi.  

 

 

 TELETIP                  
 

Permet crear i mostrar missatges de text que es desplacen per la pantalla durant les 

presentacions. 

Pot guardar els teletips com un arxiu per reutilitzar-los. 

Per utilitzar-lo: 

1. Al menú Eines→Més eines seleccioni Teletip. 

2. A la finestra d’Edició de teletips escrigui el missatge desitjat i canviï’n les 

propietats. Les propietats que pot modificar són: 

 Text: el color del text. 

 Ombra de caiguda: El color de l’ombra i la seva posició respecte al text. 

 Fons: Si vol col·locar-li un fons de color o sense fons. 

 Càrrec: La seva posició a la pantalla. 

 La velocitat del teletip: Per modificar la velocitat amb què es mostra. 

Pot usar el menú Arxiu de Teletip per guardar i carregar teletips. 

 

 

 TINTA MÀGICA                  
 

 

Permet fer invisible qualsevol objecte o part d’un objecte de la capa superior, de manera 

que es pugin veure els objectes de les capes inferiors. 

 

La tinta màgica funciona com un llapis que pot dibuixar una anotació transparent a la 

capa superior.  

 Només funciona a la capa superior. 

 Només funciona amb els elements que es troben per sota a l’ordre d’apilament. 

 Qualsevol element que es col·loca a la capa superior por, per tant, fer-se 

invisible. 
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Pot modificar l’ample de l’Eina Tinta màgica a la barra d’eines principal: 

 Faci clic en un dels valors predefinits d’amplària. 

O també: 

 Desplaci el control gradual d’ample de llapis. 

 

Si vol saber si un rodafolis conté objectes creats amb la Tinta màgica: 

1. Obri l’Explorador d’objectes i busqui objectes amb la icona de Tinta màgica. 

2. En fer clic a la icona amb l’Explorador d’objectes, l’objecte es selecciona a la 

pàgina del rodafolis. 

3. Un cop seleccionada l’anotació de Tinta màgica podrà desplaçar-la, eliminar-la 

o modificar-la com desitgi. 

 

O també: 

 

Desplaci el cursor sobre la pàgina i quan tingui aquesta forma  sabrà que hi ha un 

objecte de Tinta màgica. Les anotacions de Tinta màgica s’eliminen de la mateixa 

forma que la resta d’objectes. Per utilitzar-la, per exemple: 

1. Seleccioni l’eina Text. 

2. Escrigui un text. 

3. Afegeixi un rectangle amb l’eina Figura. 

4. Col·loqui el rectangle a sobre del text perquè no es vegi. 

5. Faci clic a l’Explorador d’objectes. Ambdós objectes es troben a la capa 

central. 

6. Desplaci el rectangle a la capa superior. 

7. Seleccioni l’eina Tinta màgica i faci clic sobre el rectangle, arrossegui-la i 

veurà aparèixer el text ocult. 

 

 
Imatge 15.4. Objectes a la seva posició final a les capes 

 
 

 
Imatge 15.5. Resultat final després d’utilitzar la tinta màgica 
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EINES  MATEMÀTIQUES              16 
 

 

 CALCULADORA                  
 

Permet col·locar una calculadora a la pissarra. 

 

Per utilitzar-la: 

1. Al menú Eines seleccioni Eines de matemàtiques→Calculadora. 

2. Premi les tecles de la calculadora o utilitzi el teclat de l’ordinador per realitzar 

càlculs. 

 

Opcions de calculadora: 

1. Al menú Arxiu→Configuració... 

2. Seleccioni Eines a la llista del costat esquerra. 

3. Al panell dret desplaci’s fins a Calculadora. 

 

Pot modificar la calculadora que utilitzarà: 

 Calculadora que es proporciona amb ActivInspire. 

 Calculadora del sistema operatiu. 

 Una altra calculadora instal·lada a l’ordinador. 

 

 COMPÀS                  
 

Permet dibuixar un arc simple amb les característiques de contorn i emplenament del 

Llapis. 

 

És possible tenir més d’un compàs. 

 

Al menú Eines, seleccioni Eines de matemàtiques→Compàs. 

 

Per configurar el compàs, faci-hi clic: 

 Faci clic a la cama esquerra per moure el compàs per la pàgina.  

 
 Col·loqui l’agulla on desitgi situar el centre de gir. 

 Faci clic a la cama dreta per girar el compàs sense dibuixar. 

 
 Faci clic al suport del llapis per augmentar el radi del compàs. 

 
 Faci clic a la part superior per engrandir el compàs. 

 
 Faci clic al botó opcions  que pot veure a la part superior del compàs per 

configurar-lo o per tancar-lo. 

 



100 
 

Quan estigui preparat per dibuixar: 

1. Passi el llapis ActivPen prop de la punta del llapis del compàs. 

2. El cursor es col·locarà a la punta del llapis.  

 
3. Faci clic i arrossegui’l per dibuixar un arc. 

 

 

 GOBELET                  
 

Permet tirar fins a cinc daus. 

 

Per tirar els daus: 

1. Al menú Eines seleccioni Eines de matemàtiques→Gobelet. 

2. Al quadre Gobelet, faci clic al botó Tirar daus. 

 

Pot modificar el nombre de daus i augmentar o disminuir la velocitat dels daus. 

També és possible posar el total dels daus a la pàgina del rodafolis prement el botó 

Enviar a rodafolis. 

 

 

 ORIGEN XY                  
 

Si necessita girar un objecte fora del seu eix central, com a Girar objectes de la 

marquesina, pot usar aquesta eina. 

1. Comprovi que l’objecte que vol girar es troba a la pàgina. 

2. Faci clic a l’eina Origen XY per visualitzar el punt d’origen. 

3. Porti el punt d’origen a la posició que desitgi com a centre de gir. 

4. Seleccioni l’objecte amb l’eina Seleccionar. 

Observi que el botó de l’eina Origen XY roman seleccionat.  

5. Usi Girar objectes de la marquesina per girar l’objecte sobre el nou punt 

d’origen. 

6. Quan finalitzi, faci clic un cop més a l’eina Origen XY per treure el punt de gir. 

 

El punt de gir recorda la seva última posició en una pàgina. Quan el torni a activar, 

apareixerà automàticament a la mateixa posició en què es va mostrar la vegada anterior. 

 

      
Imatge 16.1. Objecte amb eina Origen XY   Imatge 16.2. Objecte després de girar amb Origen XY 
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 REGLE                       
 

Permet dibuixar i mesurar línies a la pissarra. 

 

Per utilitzar-la: 

1. Al menú Eines, seleccioni Eines de matemàtiques→Regle. 

2. Col·loqui el punter a la vora esquerra o dreta per engrandir el regle, al centre per 

moure’l i en les vores superior o inferior per girar-lo. 

 

        
Ampliar     Moure   Girar 

 

 

Pot modificar les unitats de mesura i tancar el Regle al menú d’opcions . 

 

 

 TRANSPORTADOR                    
 

Permet dibuixar arcs, segments i cercles, i mesurar angles. 

 

Per utilitzar-lo: 

1. Al menú Eines, seleccioni Eines de matemàtiques→Transportador. 

2. Col·loqui el Transportador i arrossegui’l fins obtenir la mida adequada. 

3. Seleccioni el tipus de transportador que desitja usar i seleccioni el tipus d’arc 

que vol crear [Imatge 16.3.]. 

4. Seleccioni el Llapis i canviï el color o l’amplària. 

5. Alineï el cursor a la vora del transportador i comenci a dibuixar [Imatge 16.4.]. 

6.  Tanqui el Transportador des del menú emergent o arrossegui’l a la Paperera 

de rodafolis. 

 

Pot modificar el Transportador al menú emergent: 

 

 

Opció Descripció 

Transportador complet Mostra un transportador circular de 360° 

Mig transportador Mostra un transportador de 180° 

Arc Permet dibuixar un arc obert 

Arc tancat Permet dibuixar un arc tancat 

Arc emplenat Permet dibuixar un arc emplenat 
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Imatge 16.3. Menú d’opcions del transportador 

 

 

A la imatge inferior es poden veure els tres estils d’arc existents: 

 

     
             Arc             Arc tancat 
 

 

   Imatge 16.4. Diferents arcs del transportador 
    Arc emplenat 

 

 

Pot modificar la mida del transportador col·locant el punter prop de la vora exterior (als 

nombres). Per moure’l, col·loqui’l prop del menú d’opcions i per girar-lo, col·loqui’l 

prop dels nombres, però a l’interior. 

 

       
Ampliar   Moure   Girar 

 

 

 Pot manipular un arc creat amb el transportador com qualsevol altre objecte. 
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EINES  MULTIMÈDIA                 17 
 

 CÀMERA                          
 

L’eina càmera permet capturar una imatge de l’escriptori, rodafolis, fotogrames de 

vídeo detingut o animacions. Pot obtenir una fotografia de la pantalla de visualització 

completa o pot definir una àrea específica de la pantalla per capturar-ne només una part. 

 

Per obtenir una imatge amb la càmera: 

1. Al menú Eines, seleccioni Càmera. Seleccioni un tipus d’instantània al menú 

desplegable. 

o Instantània d’àrea: Faci clic dins del quadre i arrossegui per 

moure’l. Canviï les mides amb els tiradors. Per a un ajust perfecte, 

usi els controls de posició del quadre Instantània de càmera. 

o Instantània punt a punt: Faci clic i arrossegui, dibuixant línies 

rectes per tancar una àrea de contorn ressaltada a la pantalla. L’àrea 

de la instantània no es pot moure ni modificar: si s’equivoca, tanqui 

el quadre Instantània de càmera i torni a intentar-ho. 

o Instantània a ma alçada: faci clic i arrossegui, dibuixant a mà 

alçada per tancar una àrea de contorn ressaltada a la pantalla. L’àrea 

de la instantània no es pot moure ni modificar. Si s’equivoca, tanqui 

el quadre Instantània de càmera i torni a intentar-ho. 

o Instantània de finestra: faci clic per capturar quadres de diàleg, o la 

finestra d’ActivInspire. 

o Instantània de pantalla completa: Faci clic i capturarà la pantalla 

completa.  

2. Esculli la destinació de la instantània a la finestra Instantània de càmera. 

o Pàgina actual: la imatge s’envia a la pàgina de rodafolis actual. 

o Pàgina nova: la imatge s’envia a una pàgina nova que s’agrega al 

final del rodafolis. 

o Porta-retalls: la imatge s’envia al porta-retalls. 

o Els meus recursos: La imatge s’envia a la carpeta Els meus recursos. 

o Recursos compartits: la imatge s’envia a la carpeta Recursos 

compartits. 

 

 GRAVADORA DE PANTALLA                      
 

Permet gravar les accions que es realitzen en un rodafolis, en un rodafolis d’escriptori, a 

l’escriptori o en una altra aplicació. 

 

Les gravacions es guarden com un arxiu .avi. 

 

Per utilitzar-la: 

1. Al menú Eines→Més eines→Gravadora de pantalla. 

2. A la barra d’eines Gravadora de pantalla faci clic al botó vermell Gravar i 

escrigui un nom d’arxiu. 

3. Faci clic al botó negre Aturar per finalitzar la gravació. 

També pot seleccionar la compressió de vídeo i el format d’àudio, abans de començar la 

gravació al menú de la Gravadora de pantalla . 
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Les opcions de gravació poden definir-se a la fitxa Configuració del quadre de diàleg 

Editar perfils. Seleccioni-hi Gravacions. 

 

Opció Descripció 

Velocitat de captura de fotogrames El nombre de fotogrames que es 

capturaran per segon. Quant major sigui el 

nombre de fotogrames, millor serà la 

qualitat del vídeo i la mida de l’arxiu 

Gravar àudio Si està activat, grava so i vídeo. Del 

contrari, només vídeo 

Captura ràpida Seleccioni aquesta opció si a la gravació 

hi haurà molts moviments de cursor 

Captura punter de ratolí Grava els moviments del cursor 

Captura finestres en capes Quan s’arrossega i col·loca una icona a 

l’escriptori apareix una imatge 

translúcida. Marqui aquesta opció si vol 

que apareguin a la gravació 

Desactivar acceleració per maquinari 

durant la gravació 

L’acceleració del maquinari millora el 

funcionament de les gràfiques 3D a 

l’ordinador, però, en canvi, pot empitjorar 

el funcionament de la gravadora de 

pantalla 

Ocultar quadre d’eines de gravadora de 

pantalla durant gravació 

Oculta la barra d’eines de la gravadora de 

pantalla a cada nova gravació 

 

Per aturar la gravació amb la barra d’eines oculta, faci clic a la icona de la Gravadora 

de pantalla. 

 

 GRAVADORA DE SO                    
 

Permet capturar àudio utilitzant les funcions de gravació d’àudio de l’ordinador. 

 

Per utilitzar-la: 

1. Al menú Eines→Més eines→Gravadora de so. 

2. A la barra d’eines de la Gravadora de so, faci clic a la icona vermella Gravar. 

3. Faci clic al botó Interrompre o Aturar per fer una pausa o bé finalitzar la 

gravació. 

 

Les opcions de gravació poden definir-se a la fixa Configuració del quadre de diàleg 

Editar perfils. Seleccioni Gravacions→Gravació de sons. 

 

Opció Descripció 

Agregar a rodafolis Agrega una icona de so a la pàgina de rodafolis en finalitzar la 

gravació 

Desar al disc En fer clic a la icona Gravar, ActivInspire li demanarà que 

especifiqui un nom i una ubicació per guardar l’arxiu de so 

Ambdós Les dues anteriors 
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EINES  D’ESCRIPTORI                   18 
 

 

 ANOTAR A L’ESCRIPTORI                       
 

 

Utilitzi aquesta eina quan desitgi utilitzar el Llapis, el Ressaltador o l’Esborrador, a 

l’escriptori o a qualsevol aplicació que tingui oberta. Quan realitza anotacions a 

l’escriptori es crea un rodafolis d’escriptori. 

 

Per anotar a l’escriptori: 

1. Al menú Eines, seleccioni Anotació a l’escriptori. Apareix l’escriptori entre 

l’Explorador d’ActivInspire i la barra d’eines principal. 

2. Faci clic al botó Anotació a l’escriptori al quadre d’eines per restaurar els 

elements anteriorment ocults. La barra de menús mostra que s’ha creat un 

rodafolis, amb el nom rodafolis d’escriptori. El rodafolis de l’escriptori és 

transparent.  

 

Pot tornar a l’escriptori i veure les seves anotacions fent clic a la fitxa Rodafolis 

d’escriptori. 

 

 
 

Quan selecciona el punter i fa clic a l’escriptori, pot: 

 Iniciar i usar aplicacions a l’escriptori. 

 Seleccionar i copiar objectes d’aplicacions o llocs Web. Des del porta-retalls 

pot enganxar-los al rodafolis. 

Pot tenir l’escriptori com a part del rodafolis de les formes següents: 

 Com el fons del rodafolis. 

 Utilitzant Superposició d’escriptori i Instantània d’escriptori. 

Si desitja que la pàgina activa tingui fons: 

1. Al menú Arxiu, seleccioni Editar→Fons de pàgina. S’obre el quadre de 

diàleg Definir fons. 

2. Faci clic al botó d’opció Instantània d’escriptori. Per veure l’escriptori 

abans de prendre la instantània, faci clic a la icona Mostrar escriptori. 

3. Faci clic a la icona Captar instantània. 

4. Faci clic a Finalitzat. 

Si desitja que la pàgina activa no tingui fons: 

1. Faci clic al botó d’opció Superposició d’escriptori. 

2. Faci clic a Finalitzat. 

3. L’escriptori no forma part del rodafolis i no es desarà. 

 

 
 Imatge 18.1. Anotació amb l’eina Llapis sobre el processador de textos 
  durant l’elaboració d’aquest llibre 
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 BARRA D’ESCRIPTORI                       
 

Les eines d’escriptori són un conjunt d’eines d’ús comú a ActivInspire que poden 

resultar útils en treballar en altres aplicacions. 

En fer clic a la icona Eines d’escriptori , ActivInspire es minimitza i apareix la 

barra d’eines flotant Eines d’escriptori. 

 

 
Imatge 18.2. Eines d’escriptori 

 

Aquesta barra d’eines pot desplaçar-se per l’escriptori arrossegant l’escriptori a la 

posició desitjada, on la barra es mostra per sobre d’altres aplicacions. 

 

És possible fer clic a la icona per expandir les eines d’escriptori. 

 

La barra d’eines conté les següents eines: 

 

Icona Nom Descripció 

 
Restaurar Inspire Tanca la barra d’eines d’escriptori i torni al 

programa ActivInspire 

 
Express Poll Mostra o oculta la Roda meravella de votació 

 
Gravadora de pantalla Activa la Gravadora de pantalla 

 
Més eines Mostra més eines 

 
Càmera Activa la càmera 

 
Teclat en pantalla Activa el Teclat en pantalla 

 
Promethean Planet Obre el navegador i carrega el Web de Promethean 

Planet 

 

En col·locar el cursor sobre la icona Més eines, s’obre un altre nivell de la barra d’eines 

d’escriptori. 

 

Si col·loca el cursor sobre la icona Càmera, s’obre un altre nivell de la barra d’eines 

d’escriptori amb els diferents tipus d’instantània. 

 

    
Imatge 18.3. Més eines   Imatge 18.4. Càmera 
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TREBALLAR AMB ARXIUS                   19 
 

 

 ARXIUS DE SO                       
 

 

ActivInspire li proporciona alguns sons a la biblioteca de recursos. Per afegir un 

d’aquests sons segueixi els següents passos: 

1. A l’Explorador de recursos → Recursos compartits → Sons → Animals → 

Pájaro 01.wav. 
2. Arrossegui l’arxiu fins a la pàgina del rodafolis. 

3. Mogui el ratolí sobre la imatge en forma d’altaveu .  

4. Quan aparegui la icona blava d’acció faci clic per reproduir el so. 

5. Apareix el Controlador de so d’ActivInspire. 

 
 

Si desitja ocultar el Controlador de so: al menú Vista→Controlador de so. 

Si desitja que no aparegui a la seva configuració: 

1. Al menú Arxiu→Configuració→Configuració→Multimèdia. 

2. Desactivi la casella de verificació Mostrar controlador de so. 

 

Pot reproduir dos tipus diferents d’arxiu de so: 

Pista 1 reprodueix arxius d’àudio .wma .wav .snd .au .aif .aifc .aiff 

Pista 2 reprodueix arxius de so .mp3 .cda .mid .rmi .midi 

 

 

 ARXIUS DE VÍDEO                       
 

 

Pot inserir arxius de vídeo de la mateixa forma (biblioteca de recursos) com es fa amb 

un arxiu d’àudio. 

 

 
Imatge 19.1. Vídeo reproductor VLC funcionant a ActivInspire  
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Ara veurem com fer-ho amb un arxiu (vídeo) que estigui ubicat en una unitat 

d’emmagatzemament del seu ordinador. 

1. Al menú Inserir→Mitjans. 

2. S’obre la finestra Esculli mitjans a inserir. 

3. Seleccioni el tipus d’arxiu (en el nostre cas, vídeo) que vol inserir i faci clic a 

Obrir o faci doble clic sobre l’arxiu. 

Es col·loca una icona a la pàgina.  

4. Faci clic sobre la icona per reproduir (utilitzarà el reproductor predeterminat del 

seu sistema). 

 

 

 
 Imatge 19.2. Vídeo reproductor ActivInspire 

 

 

 

 ARXIUS D’IMATGE                      
 

 

Els arxius d’imatge que pot agregar al rodafolis tenen les següents extensions: .jpg .gif 

.bmp .tif .png .wmf 

 

Pot inserir arxius d’imatge de la Biblioteca de recursos o també pot fer-ho amb arxius 

que es trobin en algun altre lloc de l’ordinador.  

 

Al menú Inserir→Mitjans. 

 

 

 

 AGREGAR VINCLE A UN ARXIU                     
 

 

Si desitja que aparegui el contingut d’un arxiu a la pàgina del seu rodafolis pot agregar 

un vincle a aquell arxiu. 
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Quan es crea un vincle a un arxiu, es tenen les següents opcions per controlar com 

apareix el vincle a la pàgina i on s’emmagatzema l’arxiu: 

 

Agregar vincle com a... Per a 

Text Agregar el vincle com a cadena de text 

Icona Agregar el vincle com a icona d’imatge  a la pàgina 

Objecte d’acció Agregar el vincle com a objecte d’acció 

Objecte existent Associar el vincle com a objecte existent a la pàgina 

Marcador de posició Inserir un marcador de posició (per a arxius multimèdia). 

Pot canviar la imatge del marcador de posició  si ho 

desitja 

 

 

Emmagatzemar com a... Per a 

Arxiu extern Emmagatzemar l’arxiu separat del rodafolis 

Arxiu a rodafolis Incloure l’arxiu al rodafolis. Segons la mida i la 

naturalesa de l’arxiu, pot augmentar considerablement la 

mida de l’arxiu .flipchart 

Arxiu a rodafolis + 

directori 

Inclou l’arxiu al rodafolis, així com en un directori de la 

seva elecció 

 

 

Multimèdia Per a 

Reproducció automàtica Reproduir l’arxiu automàticament quan s’obre el rodafolis 

Bucle Reproduir l’arxiu en un bucle continu 

Controlador Agregar el vincle com a imatge de marcador de posició. 

Pot acceptar la imatge predeterminada o examinar-ho i 

seleccionar-ne una altra  

 

Per vincular un objecte a un arxiu existent: 

1. Faci clic al menú Inserir→Vincle→Arxiu. S’obre la finestra Seleccionar arxiu. 

2. Faci clic sobre el botó  i seleccioni l’arxiu a vincular i premi Obrir o faci 

doble clic sobre l’arxiu. S’obre el quadre de diàleg Inserir arxiu. 

3. Seleccioni Objecte existent. 

4. Faci clic al botó Selector . S’obre el quadre de diàleg Seleccionar 

objecte. 

5. Seleccioni l’objecte al qual desitja associar el vincle. 

6. Faci clic a Acceptar. Es torna a obrir el quadre de diàleg Seleccionar arxiu. 

7. Seleccioni on desitja emmagatzemar l’arxiu (per exemple, en una ubicació 

externa). 

8. Faci clic a Acceptar. 
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 AGREGAR VINCLE A UN WEB                    
 

 

Crear un vincle a un lloc Web és quasi el mateix procés que crear un vincle a un arxiu. 

Pot agregar el vincle com a: 

 Text 

 Icona d’imatge 

 Objecte d’acció 

 Objecte existent 

 

Per agregar un vincle com a icona d’imatge a una pàgina Web: 

1. Al menú Inserir, seleccioni Vincle→Lloc Web. S’obre el quadre de diàleg 

Inserir lloc Web. 

2. Introdueixi la URL del lloc Web que desitja vincular. 

3. Seleccioni Icona d’imatge. 

4. Faci clic a Acceptar. 

 

 MODIFICAR UN VINCLE                   
 
 

1. Faci clic amb el botó secundari al vincle. 

2. Al menú emergent, seleccioni Explorador d’accions. 

3. A Propietats d’acció, seleccioni la URL i canviï-la. 

4. Faci clic a Aplicar canvis. 

 

 

 ELIMINAR UN VINCLE                   
 

 

Hi ha dues maneres ràpides d’eliminar un vincle: 

1. Faci clic amb el botó secundari a la icona, la imatge, l’objecte o la cadena de 

text. 

2. Arrossegui’l i col·loqui’l a la Paperera de rodafolis. 

3. Seleccioni Eliminar al menú emergent. 

 

O també: 

1. Faci clic amb el botó secundari al vincle. 

2. Al menú emergent, seleccioni Explorador d’accions. 

3. Faci clic a Treure existent. 

 

 

 IMPORTAR I EXPORTAR ARXIUS                   
 

 

Pot importar els següents tipus d’arxius: 

 Power-point 

 XML ExamView 

 XML IMS IMS 

 SMART Notebook 

 Elements de SMART Gallery 
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Pot exportar: 

 Els rodafolis a PDF 

 Una pàgina de rodafolis a un arxiu gràfic 

 Resultats de votació a Microsoft Excel 

 

 

o Importar arxius 

 

Si vol importar arxius Powerpoint, pot fer-ho com a: 

o Objectes: els elements a la presentació PowerPoint es converteixen en 

objectes individuals a cada pàgina del rodafolis perquè pugui editar-los. 

o Imatges:  cada diapositiva de la presentació de Powerpoint s’importa com a 

una imatge que ocupa tota una pàgina de rodafolis. 

 

Per importar un arxiu Powerpoint com a objecte: 

1. Al menú Arxiu→Importar→Powerpoint com a objectes. S’obre el quadre de 

diàleg Seleccionar un arxiu Powerpoint. 

2. Seleccioni l’arxiu que desitja importar i faci clic a Obrir o doble clic sobre 

l’arxiu. Una barra de progrés indica el progrés de la importació i es tanca en 

finalitzar. 

 

L’arxiu importat apareixerà en un nou rodafolis. Podrà manipular els objectes importats 

com qualsevol altre objecte. 

 

Per importar un arxiu Powerpoint com a imatge: 

1. Al menú Arxiu→Importar→Powerpoint com a imatges. S’obre el quadre de 

diàleg Seleccionar un arxiu Powerpoint. 

2. Seleccioni l’arxiu que desitja importar i faci clic a Obrir o doble clic sobre 

l’arxiu. Una barra de progrés indica el progrés de la importació i es tanca en 

finalitzar. 

 

Cada diapositiva de PowerPoint s’importa com a una sola imatge a cada pàgina de 

rodafolis. 

 

 

o Exportar arxius 

 

Per exportar una pàgina a un arxiu gràfic: 

1. Faci clic amb el botó secundari en una zona en blanc de la pàgina que desitja 

exportar. 

2. Al menú emergent, seleccioni Exportar pàgina. S’obre el quadre de diàleg 

Exportar pàgina. 

3. Esculli el lloc on desitja desar l’arxiu. 

4. Seleccioni el tipus d’arxiu (arxiu d’imatge amb extensió Bitmap, JPEG, PNG o 

TIF). 

5. Escrigui un nom d’arxiu i premi Desar. 

 

 Si vol exportar un rodafolis en pdf, vegi el capítol 6 Administrar rodafolis, apartat 

Imprimir. 
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SISTEMA DE RESPOSTA                     20 
 

 
El sistema de resposta per a alumnes és el sistema de classe activa que els permet 

mitjançant uns dispositius respondre les preguntes que vostè els mostra al rodafolis i 

que li permetrà portar un control de cada un dels seus alumnes. 

 

El sistema de resposta per a alumnes d’ActivClassroom està integrat per: 

o ActivBoard 

o Ordinador amb ActivInspire instal·lat 

o ActivHub model AH1 o AH2 

o Dispositius de votació 

 

 

 REGISTRAR DISPOSITIUS                       
 

 

En obrir ActivInspire, el primer que veurà és l’escriptori digital. 

El registre de dispositius és el procés d’informar a ActivHub de quants dispositius i 

grups de dispositius hi ha a classe. S’han de registrar els dispositius abans de començar 

una sessió de votació. 

 

Existeixen dos tipus d’ActivHub: 

 

Tipus Compatibilitat amb 

AH-2 ActiVote AV3, ActivExpression 

AH-1 ActiVote AV2 

 

El registre de dispositius s’inicia des de l’Explorador de votacions . 

 

 
Imatge 20.1. Icones de l’Explorador de votacions 

 

Al botó Registre de dispositius podrà veure-hi: 

o Quants sistemes ActivHub estan connectats a l’ordinador. 

o Grups de dispositius. 

o Quants dispositius estan registrats a cada ActivHub. 

 

 

 Registre de dispositius ActivExpression 

1. Iniciï ActivInspire. 

2. Connecti l’ActivHub a l’ordinador. 

3. Distribueixi encesos els dispositius ActivExpression. 

4. Obri l’Explorador de votacions i faci clic al Registre de dispositius . 

5. Al quadre de diàleg seleccioni ActivExpressions i faci clic a Registrar. 

6. Introdueixi el número de dispositius que desitja enregistrar. 
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L’alumne ha de: 

1. Prémer el botó MENÚ/SYM al seu dispositiu. 

2. Prémer la tecla d’opció Registrar, indicada a la pantalla d’ActivExpresion.  

3. Introduir el codi PIN, mitjançant la pulsació de les tecles d’opció 

d’ActivExpression corresponents al codi PIN, tal i com s’indiqui en 

pantalla. 

 

 Registre de dispositius ActiVote AV3  

1. Distribueixi encesos els dispositius ActiVote AV3. 

2. Connecti l’ActivHub a l’ordinador. 

3. Iniciï ActivInspire. 

4. Obri l’Explorador de votacions i faci clic al Registre de dispositius . 

5. Al quadre de diàleg seleccioni ActiVote i faci clic a Registrar. 

6. Introdueixi el número de dispositius que desitja enregistrar. 

 

L’alumne ha de: 

1. Mantenir polsat el botó central de registre del dispositiu, fins que s’il·luminin 

els dos llums superiors. 

2. Introduir el codi PIN mitjançant la pulsació de les tecles del dispositiu. 

3. ActivInspire registra els dispositius a ActivHub d’un en un. 

 

 Registre de dispositius ActiVote AV2 

1. Distribueixi encesos els dispositius ActiVote AV2. 

2. Connecti l’ActivHub a l’ordinador. 

3. Iniciï ActivInspire. 

4. Obri l’Explorador de votacions i faci clic al Registre de dispositius . 

5. Al quadre de diàleg seleccioni ActiVote i faci clic a Registrar. 

6. Introdueixi el número de dispositius que desitja Registrar. 

 

L’alumne ha de: 

1. Mantenir polsat el botó central de registre als dispositius ActiVote. El llum 

superior vermell parpelleja, seguit del llum verd. 

2. Deixar anar el botó de registre. 

 

 

 ASSIGNAR ALUMNES                       
 

 

Per portar un control del progrés dels alumnes i per reduir el temps que cal per intercalar 

i processar els resultats, pot assignar estudiants a dispositius. 

 

En connectar un ActivHub a l’ordinador, els dispositius enregistrats es mostren en un 

quadre de diàleg. 

 

 

 

 

Segons les seleccions, a l’Explorador de votacions, el quadre mostra una de les 

següents opcions: 
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o Nombre de dispositiu: votació anònima. 

o Nom de dispositiu: votació amb nom (estudiants no assignats als 

dispositius). 

o Nom d’estudiant: votació amb nom (estudiants assignats als dispositius). 

 

A l’Explorador de votacions  

1. Faci clic a Assignar estudiants a dispositius. Apareix el quadre de diàleg 

Assignar estudiants a dispositius. 

 

 
Imatge 20.1. Quadre de diàleg Assignar estudiants a dispositius. Hi apareix el nom de l’estudiant i la seva identificació 

 

Els noms i ID d’estudiants han de col·locar-se en aquest quadre de diàleg des 

d’un arxiu de base de dades. Els noms es poden importar des d’una base de 

dades amb l’extensió d’arxiu .edb o .csv, o es pot generar i exportar una base de 

dades de classe des de dins d’ActivInspire. 

 

2. Faci clic a Editar base de dades d’estudiants. S’obre el quadre de diàleg 

Editar base de dades d’estudiants. 

 

 
Imatge 20.2. Agregui els estudiants a la base de dades 

3. Agregui una classe 

o Faci clic a Agregar classe. S’obre el quadre de diàleg Agregar classe. 
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o Introdueixi Nom de classe i Nom de professor. Notes és opcional. 

o Faci clic a Enviar. 

 

4. Agregui estudiants 

o Faci clic a Agregar estudiant. S’obre el quadre de diàleg Estudiant. 

o Introdueixi Nom i ID d’estudiant. 

o Faci clic a enviar. 

 

5. Al quadre de diàleg Editar base de dades d’estudiants. 

o Seleccioni la classe. 

o Seleccioni els noms d’estudiants que desitja assignar als dispositius de 

votació 

o Faci clic a les fletxes per agregar o treure estudiants al quadre 1. 

 

6. Faci clic a OK. 

7. Faci clic a Assignar dispositius. Els números de PIN de dispositiu apareixen al 

quadre de diàleg. Als dispositius ActivExpression apareix un símbol del sistema 

a la pantalla. 

8. Cada estudiant ha d’entrar el número PIN correcte: 

o Dispositius ActiVote: prémer botons de votació. 

o Dispositius ActivExpression: prémer botons d’opció. 

 

El quadre de diàleg Assignar estudiants a dispositius mostra ressaltats en verd els 

dispositius assignats. En seleccionar Mode amb nom, l’Explorador de votacions mostra 

els noms d’estudiants. 

 

 

 ASSISTENT PER A PREGUNTES                       
 

 

L’assistent per a preguntes presenta una sèrie de quadres de diàleg amb instruccions 

detallades per ajudar-lo.  

1. Al menú Inserir esculli l’opció Pregunta... 

2. Esculli el tipus de pregunta. 

3. Esculli un estil de disseny. 

4. Introdueixi text per a les preguntes i les respostes, on correspongui. 

5. Faci clic a Finalitzar per tancar l’assistent. 

 

L’assistent col·loca objectes de text a la pàgina del rodafolis i la converteix en una 

pàgina de preguntes. Si escull una de les plantilles de dissenys que el programa li 

ofereix, també hi ha objectes gràfics a la seva disposició. Pot editar el text o els 

objectes.   
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Imatge 20.3. Assistent per escollir tipus de preguntes per inserir al rodafolis. 

 

 

 

 EXPRESSPOLL                       
 

 

En qualsevol moment pot fer una pregunta als seus estudiants utilitzant la Roda 

meravella de votació. 

 

1. Premi a la barra d’eines principal sobre el botó ExpressPoll . 

2. Passi el punter del ratolí per sobre de la Roda meravella i seleccioni un estil de 

pregunta. 

3. Mogui el punter per les icones perquè es mostrin les opcions de cadascun d’ells. 

4. Faci clic per seleccionar una de les opcions. 

 

 

     
 Imatge 20.4. Roda meravella    Imatge 20.5. Opcions de Sí/No i Vertader/Fals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

PRÀCTICA                               1 
 

 

 PERSONALITZAR LA BARRA D’EINES 

 GUARDAR RODAFOLIS 

 OBRIR RODAFOLIS 

 

1. Faci doble clic a la icona del programa que hi ha a l’escriptori . 

2. Si és la primera vegada que ho fa s’obrirà una finestra. Esculli Promethean 

ActivStudio (recordi que pot escollir entre dues versions del software). 

3. Apareixerà l’Escriptori digital. Vegi les diferents opcions que li mostra i 

tanqui’l. 

4. Faci clic al botó Menú principal  de la Barra d’eines. 

5. Seleccioni Editar. 

6. Seleccioni Perfils. 

7. Seleccioni Comandaments. En aquest panell busqui l’eina Reconeixement 

d’escriptura a mà. Seleccioni-la i premi el botó Agregar. 

8. Premi el botó Apujar o Abaixar per col·locar el botó al lloc desitjat de la 

Barra d’eines. 

9. Faci clic al botó Menú principal de la Barra d’eines. 

10. Seleccioni Arxiu.  

11. Seleccioni Guardar com… 

12. Esculli el lloc on desitja guardar-lo i anomeni’l Pràctica 1. 

13. Tanqui el document de rodafolis. 

14. Faci clic al botó Menú principal de la Barra d’eines. 

15. Seleccioni Arxiu. 

16. Seleccioni Obrir. 

17. Obri l’arxiu Pràctica 1. 

18. Provi les diferents Opcions de la Barra d’eines . 

19. Provi a Contreure la Barra d’eines . 

20. Provi a Fixar la Barra d’eines . 

 

 

 

 Recordi activar el mode disseny  per treballar al rodafolis. 
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PRÀCTICA                               2 
 

 

 AFEGIR I EDITAR TEXT 

 FORMAT 

 EINA DE TEXT 

 EINA RESSALTADOR 

 EINA TECLAT EN PANTALLA 

 

 

1. Seleccioni l’eina Llapis  a la Barra d’eines. 

2. Modifiqui l’ample del llapis. 

3. Esculli el color blau per al llapis. 

4. Escrigui al rodafolis la paraula. 

 
5. Seleccioni l’eina Text . 

6. Col·loqui’s sota de la paraula que va escriure abans i escrigui. 

 
7. A la part superior pot veure la barra de format. 

8. Seleccioni el text arrossegant-hi el cursor per sobre i esculli un color verd per al 

text que acaba d’escriure. 

 
 

Altres maneres de canviar el color al text: 

1. Seleccioni l’eina Emplenament . 

2. Esculli el color vermell a la Barra d’eines. 

3. Premi sobre el text amb l’eina Emplenament. 

 
Una altra manera: 

1. Seleccioni l’eina Selecció . 

2. Faci clic sobre el text. 

3. Esculli el color taronja a la Barra d’eines. 

 
4. Torni a posar el text de color negre. 

5. Seleccioni a la barra d’eines el Ressaltador . 

6. Modifiqui l’ample a un valor alt. 

7. Seleccioni el color groc. 

8. Ressalti el text passant-hi el Ressaltador. 
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9. Seleccioni el text que va escriure al principi de la pràctica. 

10. Seleccioni l’eina Reconeixement d’escriptura a mà . 

 
11. Seleccioni l’eina Teclat en pantalla . 

12. Seleccioni l’eina Text . 

13. Escrigui usant el teclat en pantalla com si fos el teclat de l’ordinador. 

 
 

 Si el text que ha escrit és llegible per al programa ActivInspire, ho escriurà com si 

ho hagués fet amb l’eina text. 
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PRÀCTICA                               3 
 

 

 INSERCIÓ DE RECURSOS 

 

 

1. Afegeixi un nou rodafolis. 

2. Seleccioni l’Explorador de recursos. 

3. Amb l’opció Recursos compartits seleccionada desplegui la carpeta Fons i 

després premi sobre la carpeta Il·lustració. 

4. Seleccioni l’arxiu campo.as2 i arrossegui’l a la pàgina del rodafolis. 

5. Seleccioni ara Els meus recursos. 

6. Desplegui la carpeta Temes. 

7. Desplegui la carpeta General. 

8. Desplegui la carpeta Gent. 

9. Faci clic sobre la carpeta Noies. 

10. Insereixi l’arxiu chica 04.as2 utilitzant el menú emergent . 

11. Faci clic sobre la carpeta Nois. 

12. Premi amb el botó dret del ratolí sobre l’arxiu chico 06.as2 i insereixi’l a la 

pàgina del rodafolis. 

13. Desplegui la carpeta Animals. 

14. Faci clic a la carpeta Mamífers. 

15. Faci doble clic sobre l’arxiu perro 01.as2. 

 

L’aspecte de la pàgina del rodafolis serà similar a aquest. 

 

 
 

 Desi el rodafolis per a les properes pràctiques. Pot anomenar-lo campo. 
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PRÀCTICA                               4 
 

 

 MANIPULAR OBJECTES 

 MODIFICAR-NE LA MIDA 

 MOURE 

 AGRUPAR 

 COPIAR/DUPLICAR 

 TRANSFORMAR 

 

 

Partint del rodafolis realitzat a la pràctica 3, anomenat campo. 

1. Seleccioni la imatge del gos. 

2. Usi el tirador Mida d’objecte (mantenir aspecte) per fer el gos més petit. 

3. Faci clic a moure objecte lliurement per posar el gos entre la noia i el noi 

(separi’n algun si cal). 

4. Seleccioni les tres imatges mitjançant un requadre. 

5. Faci clic a Agrupació. 

6. Faci clic a Moure objecte lliurement per moure a la vegada els tres objectes 

(s’han convertit en un objecte). 

7. Insereixi l’arxiu cebra.as2 que trobarà a Els meus recursos → Temes → 

General → Animals → Mamífers. 

8. Faci-la més petita mantenint-ne les proporcions. 

9. Seleccioni-la i premi Duplicar. 

10. Desplaci lleugerament aquesta zebra de la primera. 

11. Torni a seleccionar-ne una i dupliqui-la. 

12. Selecciona la última. 

13. Faci clic al Menú edició d’objectes. 

14. Seleccioni Transformar. 

15. Seleccioni Voltejar en l’eix Y. 

 

L’aspecte de la pàgina del rodafolis serà similar a aquest. 
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PRÀCTICA                               5 
 

 

 ELIMINAR ANOTACIONS 

 ELIMINAR OBJECTES 

 EINA DESFER 

 EINA ESBORRADOR 

 PAPERERA 

 ELIMINAR 

 

 

1. Obri el rodafolis campo. 

2. Seleccioni l’eina Llapis i escrigui a la pàgina del rodafolis la paraula 

anotaciones. 

 

 
3. Faci clic a l’eina Esborrar . 

4. Seleccioni Esborrar anotacions. 

5. Faci clic a l’eina Esborrar. 

6. Seleccioni Esborrar objectes. 

7. Faci dues vegades clic a l’eina Desfer . 

8. Seleccioni l’eina Esborrador , premi-la i arrossegui-la sobre l’anotació per 

esborrar el que havia escrit. 

9. Seleccioni una de les zebres amb l’eina Seleccionar. 

10. Faci clic a la Paperera. 

11. Faci clic a l’eina Desfer. 

12. Amb l’eina Seleccionar faci clic sobre el gos (recordi que estan agrupats) i al 

menú Edició d’objectes de la marquesina seleccioni Eliminar. 

 

 

 No cal que guardi el rodafolis. 
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PRÀCTICA                               6 
 

 

 INSERIR PÀGINES 

 COPIAR OBJECTES A PÀGINES 

 QUADRÍCULES 

 

 

1. Obri el rodafolis campo. 

2. Obri l’Explorador de pàgines si no ho té obert. 

3. Faci clic sobre el botó Pàgina següent . S’afegeix una nova pàgina al 

rodafolis. 

4. Torni a la primera pàgina fent clic sobre ella a l’Explorador de pàgines o faci 

clic sobre pàgina anterior a la Barra d’eines. 

5. Desagrupi els nois i el gos. 

6. Seleccioni els dos nois i arrossegui’ls sobre la segona pàgina a l’Explorador de 

pàgines. 

7. Faci clic sobre la segona pàgina. 

8. Seleccioni els dos objectes i redueixi’n la mida. 

9. Seleccioni els objectes i centri’ls a la pàgina. 

10. Faci clic a l’Explorador de recursos. 

11. Seleccioni Recursos compartits. 

12. Desplegui la carpeta Quadrícules. 

13. Faci clic a la carpeta Alineació XY. 

14. Insereixi la quadrícula xy líneas cuadrícula.ao2. 

15. Guardi el rodafolis. 
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PRÀCTICA                               7 
 

 

 AGREGAR FIGURES 

 AGREGAR NOTES 

 

 

1. Al rodafolis campo col·loqui’s a la segona pàgina. 

2. Faci clic a l’eina Figura . 

3. Faci clic a l’eina Línia vertical. 

4. Dibuixi una línia a la quadrícula. 

5. Faci clic a l’eina Línia horitzontal. 

 

 
 

6. Dibuixi una línia a la quadrícula. 

 

 Recordi que pot canviar la grossària de la línia i el seu color. 

 

7. Seleccioni l’eina Rectangle. 

8. Seleccioni un color d’emplenament. 

9. Dibuixi un rectangle i dupliqui’l. 

10. Canviï-li el color a aquest segon rectangle. 

11. Amb l’eina Text escrigui a la part superior del gràfic i de color vermell 

Porcentaje de niños.  

12. Escrigui ara amb la mateixa eina 50%. 

13. Col·loqui el percentatge dins d’un dels rectangles. 

14. Dupliqui el percentatge i col·loqui’l dins de l’altre rectangle. 

15. Agrupi cada rectangle amb el seu percentatge. 

16. Faci clic amb el botó dret del ratolí sobre qualsevol part de la pàgina que no 

contingui un objecte. 
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17. Al menú contextual seleccioni l’opció Ocultar quadrícula. 

 

 

 
 

18. Faci clic a l’Explorador de notes. 

19. Faci clic a Barra d’eines format a la part inferior de l’Explorador de notes. 

20. Esculli una mida de font i un color a la barra de format que apareix ara a la part 

superior del programa. 

21. Faci clic a la zona d’escriptura de l’Explorador de notes i escrigui el següent 

text: Gráfico con cuadrícula oculta. 

 

 
22. Desi el rodafolis. 

 

 

 

 Ara al costat del botó de Mode disseny apareix el botó Notes de pàgina que li 

permet veure les notes de pàgines en qualsevol moment. 
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PRÀCTICA                               8 
 

 

 INSERIR ARXIU DE VÍDEO 

 INSERIR ARXIU FLASH 

 INSERIR IMATGE D’ARXIU 

 

 

1. Creï un nou rodafolis. 

2. A la Barra d’eines faci clic a Inserir mitjans des d’arxius . 

3. A la finestra que apareix busqui un arxiu de vídeo que tingui emmagatzemat al 

seu ordinador (si no en disposa d’un, pot descarregar-ne algun de YouTube).   

4. Seleccioni l’arxiu que desitja col·locar al rodafolis i premi Obrir. 

 

Si està en Mode disseny  apareix una icona com el d’Inserir mitjans des d’arxius. 

Si es passa al Mode disseny (desactivat) començarà la reproducció del vídeo. 

 

 
 

Fixi’s en la barra de reproducció. Hi apareix un botó que li permet obtenir una imatge 

d’un fotograma del vídeo. 

 

 
 

 A l’exercici s’ha utilitzat un arxiu d’extensió .flv, que és una de les extensions que 

obre el reproductor d’ActivInspire. Si el seu vídeo és d’una altra extensió és possible 

que li aparegui el reproductor predeterminat del seu sistema. 
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1. Obri una nova pàgina. 

2. A la Barra d’eines faci clic a Inserir mitjans des d’arxius . 

3. A la finestra que li apareix, busqui algun arxiu flash (extensió .swf) que tingui a 

l’ordinador. 

4. Seleccioni l’arxiu que desitgi col·locar al rodafolis i premi Obrir. 

 

 
 

1. Obri una nova pàgina. 

2. A la Barra d’eines faci clic a Inserir mitjans des d’arxius . 

3. A la finestra que li apareix, busqui algun arxiu d’imatge que tingui a l’ordinador. 

4. Seleccioni l’arxiu que desitgi col·locar al rodafolis i premi Obrir. 
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PRÀCTICA                               9 
 

 

 ACCIONS 

 RESTRICCIONS 

 

 

1. Creï un nou rodafolis. 

2. Escrigui amb l’eina Text la frase: ¿Cuál es la extensión de los archivos de 

ActivInspire? 
3. Dibuixi un rectangle a sota del text anterior amb l’eina Figura. 

4. Escrigui amb l’eina Text la paraula Solución. 

5. Col·loqui aquest text sobre el rectangle i agrupi’ls. 

6. Seleccioni el rectangle. 

7. Faci clic al Menú d’edició d’objectes. 

8. Seleccioni l’opció Bloquejat. 

9. Amb l’eina Text escrigui flipchart. 

 

 
 

10. Amb el text seleccionat faci clic al Menú d’edició d’objectes. 

11. Seleccioni l’opció Explorador de propietats. 

12. A Identificació→Nom escrigui respuesta. 

13. Seleccioni el rectangle. 

14. Faci clic al Menú d’edició d’objectes. 

15. Seleccioni l’opció Explorador d’accions. 

16. Fixi’s que es troba a la fitxa Selecció actual i seleccioni l’opció Ocult. 

17. A la part inferior del panell de Propietats d’acció premi el botó . 

18. Esculli respuesta. Faci clic a Acceptar. 

19. Faci clic a Aplicar canvis. 

20. En Mode disseny (desactivat)  podrà veure el resultat en fer clic sobre el 

rectangle. 
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1. Obri una nova pàgina del rodafolis. 

2. Des de l’Explorador de recursos faci clic a Els meus Recursos → Temes → 

General → Animals → Insectes i aràcnids i insereixi l’arxiu mariposa 01.as2. 

3. Giri una mica la papallona cap a l’esquerra. 

4. Seleccioni la papallona. 

5. Faci clic al Menú d’edició d’objectes i esculli l’opció Explorador de 

propietats. 
6. A Restriccions→Pot moure’s esculli l’opció Horitzontalment. 

7. Desactivi el Mode disseny i intenti moure la papallona. 

 

 
 

1. Insereixi una pàgina nova. 

2. Des de l’Explorador de recursos faci clic a Els meus recursos → Temes → 

General → Flors i plantes → Flors i insereixi l’arxiu lirio.as2. 

3. Amb l’eina Figura dibuixi un cercle al voltant de la flor. 

4. Des de l’Explorador de recursos faci clic a Els meus Recursos → Temes → 

General → Animals → Insectes i aràcnids i insereixi l’arxiu mariposa 01.as2. 

5. Redueixi les dimensions de la papallona. 

 

 
6. Seleccioni la papallona. 

7. Faci clic al Menú d’edició d’objectes i esculli l’opció Explorador de 

propietats. 

8. A Restriccions → Pot moure’s, esculli l’opció Per la seva ruta. 

9. Faci clic al botó de Moure ruta. Al quadre esculli la figura i premi Acceptar. 

10. Faci el cercle de color blanc per ocultar-lo. 

 

 

 Recordi desactivar el Mode disseny  per veure com funcionen les accions al 

rodafolis. 
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PRÀCTICA                             10 
 

 

 EINA CÀMERA 

 EINA GRAVADORA DE PANTALLA 

 ENLLAÇOS WEB 

 INSERIR IMATGE D’INTERNET 

 

 

 

1. Obri un nou rodafolis. 

2. Faci clic a Eines d’escriptori . Apareix a l’escriptori un botó d’Eines 

d’escriptori . 

3. Col·loqui-hi el cursor a sobre. 

4. A la barra flotant que apareix ara al seu escriptori col·loqui el punter del ratolí 

sobre l’eina Càmera. 

 

 
 

5. Faci clic a instantània d’àrea . 

 

Apareix un quadre amb el costat blau. Si s’hi col·loca a sobre podrà moure’l per 

l’escriptori i podrà modificar-ne la mida utilitzant els tiradors. 

 

6. Quan tingui l’àrea que desitgi mostrar al rodafolis faci clic en una de les opcions 

del quadre Instantània de càmera, per exemple, a Pàgina actual. 

 

Pot treure més fotografies i enviar-les a la Pàgina actual. També pot provar les altres 

opcions de la càmera. 

 

7. Quan acabi i vulgui tornar al rodafolis, faci clic a Tornar a rodafolis . 

 

 Pot tenir oberta qualsevol aplicació i després treure’n una fotografia utilitzant el 

mateix mètode. 
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1. Faci clic al menú Eines → Més eines... → Gravadora de pantalla → 

Gravadora de pantalla completa. 

 

Apareix la Barra de gravació. 

 

  
 

2. Faci clic al botó vermell. 

3. A la finestra que apareix escrigui un nom per a l’arxiu. 

4. Faci clic a Desar. 

 

Des d’aquest moment comença la gravació. 

 

5. Premi el botó Aturar gravació quan acabi la gravació. 

 

Per reproduir el vídeo faci clic al botó Reproduir gravació recent. 

 

 

 L’opció Reproduir gravació recent només funciona si el seu reproductor 

predeterminat és Windows Media Player. Si vostè utilitza un altre reproductor i vol 

veure el resultat haurà de fer-ho des del seu reproductor. Si desitja afegir la gravació al 

rodafolis cal utilitzar l’eina Inserir mitjans des d’arxiu. 

 

 

1. Insereixi una nova pàgina. 

2. Obri el seu navegador i a la barra d’adreces escrigui http://es.wikipedia.org/ 

3. Col·loqui la finestra del seu navegador de manera que també pugui veure la 

pàgina del rodafolis. 

4. Premi sobre la icona que apareix a la barra d’adreces del navegador  i 

arrossegui’l sobre la pàgina del rodafolis. 

 

 
 

5. Faci clic al Menú d’Edició d’objectes. 

6. Faci clic a l’Explorador d’accions. 

Fixi’s que es troba a la fitxa Selecció actual.  

7. Faci clic a Obrir lloc Web. 

8. A la part inferior del panell, a l’opció URL, copiï l’adreça de la Web. 

9. Faci clic al botó Aplicar canvis. 

 

A partir d’ara quan faci clic sobre l’adreça s’obrirà el navegador predeterminat del seu 

sistema amb la Web. 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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1. Ara, des del navegador, busqui una imatge que vulgui col·locar al rodafolis. 

2. Col·loqui la finestra del seu navegador de tal forma que també pugui veure la 

pàgina del rodafolis. 

3. Premi i arrossegui la imatge sobre la pàgina del rodafolis. 

 

 
 

Pot manipular aquesta imatge com qualsevol altra. 

 

 

 El navegador utilitzat ha estat Mozilla Firefox 3.6. Pot ser que en d’altres 

navegadors o en d’altres pàgines Web no obtingui els mateixos resultats. 
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 QUADRÍCULA 

 EINA COMPÀS 

 EINA REGLE 

 

 

1. Faci clic a Editar a la barra de menús esculli l’opció Quadrícula... 

2. A l’apartat Quadrícula, posi els següents valors. 

 
3. Faci clic a Eines→Eines matemàtiques→Compàs. 

4. Dibuixi una circumferència. 

 
5. Faci clic a Eines→Eines matemàtiques→Regle. 

6. Dibuixi el diàmetre, el radi i la seva prolongació, tal i com apareix a la imatge 

següent. 

 
7. Amb el regle uneixi el diàmetre amb el radi i prolongui les línies. 
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8. Agafi altre cop el compàs i col·loqui’s en un extrem del diàmetre i obri el 

compàs fins que arribi a l’altre extrem. 

9. Dibuixi un arc com el de la imatge de la esquerra. Realitzi el mateix però en 

l’altre sentit. 

 

  
 

 Per canviar el compàs de posició cal anar al menú d’opcions del compàs i 

seleccionar Reflectit. 

 

10. Ara col·loqui el compàs on es tallen el radi i la circumferència i dibuixi els arcs 

com a les següents imatges. 
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Molt bé! Ha aconseguit dibuixar un ou. 

 

11. Col·loqui el compàs al centre de la circumferència i dibuixi un arc com a la 

següent imatge. No cal que el canviï de color (aquí s’ha fet perquè sigui de més 

fàcil comprensió). 

 

 
 

12. Seleccioni les línies i elimini-les. Seleccioni la circumferència i també elimini-

la. 

 

Si no li ha quedat perfecte pot seleccionar les parts i modificar-les (amplària i alçada) 

fins que li quedi bé. 

 

13. Seleccioni totes les parts i agrupi-les. 

14. Giri la imatge i utilitzi l’eina Emplenament per donar-li color. 
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PRÀCTICA                             12 
 

 

 COLOR DE FONS 

 IMATGE DE FONS 

 

 

 

1. En una nova pàgina del rodafolis, insereixi una imatge de Vincent van Gogh que 

pugui trobar als recursos. 

2. Faci clic amb el botó secundari sobre la pàgina, i al menú que es mostra esculli 

l’opció Definir fons. 

3. Comprovi, al quadre de diàleg Definir fons que l’opció Emplenament està 

marcada. 

4. Faci clic sobre el primer quadrat i esculli el selector de color. Faci clic sobre la 

imatge en un color clar. 

5. Faci clic sobre el segon quadrat i esculli el selector de color. Faci clic sobre la 

imatge en un color més fosc que l’anterior. 

 

 
6. Faci clic sobre el quadrat més gran i esculli un efecte de degradat. 

7. Premi el botó Acceptar. 

8. Esculli l’eina Text i escrigui el nom del pintor amb una mida de lletra gran i un 

color fosc (negre o gris). 

9. Dupliqui el text anterior, editi’l i canviï-li el color a un color clar, per exemple, 

blanc. 

10. Col·loqui aquest text a sobre de l’anterior perquè faci efecte d’ombra. 

11. Afegeixi els elements que cregui convenients i ja té el seu fons de color i amb 

degradat. 
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1. Insereixi una nova pàgina al seu rodafolis. 

2. Faci clic amb el botó secundari sobre la pàgina, i al menú que es mostra esculli 

l’opció Definir fons. 

3. Al quadre de diàleg Definir fons, marqui la opció Imatge. 

4. Premi sobre el botó Examinar... Esculli una imatge que tingui emmagatzemada 

al seu sistema. 

5. Faci clic al quadre desplegable per veure les possibilitats que li ofereix el 

programa per col·locar la imatge a la pàgina del rodafolis. 

 

 
 

6.  Premi el botó Acceptar. 

 

Si ara volgués mostrar aquestes imatges, figures o text, és possible que no es vegi molt 

bé. Per aquest exercici, s’està utilitzant una imatge amb molt de color perquè vegi el 

problema. 

 

Una solució podria ser la següent: 

1. Dibuixi amb l’eina Figura un rectangle que cobreixi quasi tota la imatge (deixi 

un petit marge perquè es vegi una mica la imatge de fons). 

2. Ompli el rectangle de color blanc. 

3. Escrigui el text o insereixi-hi les imatges que necessiti. 

4. Seleccioni el rectangle. 

5. Mogui el control de translucidesa fins que pugui veure el fons i es pugui llegir o 

veure bé el contingut del rectangle. 

6. Amb el rectangle seleccionat faci clic al menú edició d’objectes i esculli l’opció 

Bloquejat. 
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PRÀCTICA                             13 
 

 

 CONNECTORS 

 

 

1. En una pàgina nova reprodueixi la següent imatge: 

 
2. A la Barra d’eines principal faci clic sobre l’eina Connector. 

3. Col·loqui el cursor sobre Director gerente. Veurà que apareixen una sèrie de 

marcadors. 

 
4. Si prem sobre un d’ells i arrossega el cursor veurà que apareix una línia que ha 

d’arrossegar fins al següent rectangle i deixar-la anar en un dels connectors del 

segon rectangle. 

 
5. Realitzi el mateix per unir els altres rectangles.
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1. En una pàgina nova, reprodueixi la imatge següent: 

 
2. A la Barra d’eines principal premi a l’eina Connector. Al lateral que apareix a 

la barra d’eines, seleccioni la tercera línia . 

3. Apropi el cursor al primer rectangle perquè apareguin els connectors i arrossegui 

la línia però no la uneixi amb cap altre rectangle. 

   
4. Realitzi els mateixos passos amb els altres rectangles: 

 
 

Ara seran els seus alumnes els qui hauran d’enllaçar els termes correctes. 
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 GRAVAR UN SO 

 AFEGIR UN SO A UN OBJECTE 

 

 

Per realitzar aquesta pràctica cal tenir un micròfon connectat a l’equip. 

1. En una pàgina nova del rodafolis, faci clic a Eines → Més eines... → 

Gravadora de so. 

 
2. Faci clic al botó vermell (Gravar) per iniciar la gravació. Apropi’s al micròfon i 

digui alguna cosa per gravar o reproduir algun so. 

3. Quan acabi premi el botó negre (Aturar). 

4. A la pàgina del rodafolis apareix la icona . Si hi fa clic a sobre, es 

reprodueix el so. 

 

1. Faci clic a Arxiu → Configuració... 

2. A la llista de l’esquerra, seleccioni Gravacions. 

3. A les opcions de la dreta la darrera és Gravació de so. Premi sobre el quadre 

desplegable i esculli la opció Ambdues. 

4. Torni a gravar un so. 

 

Ara quan atura la gravació s’obre un quadre de diàleg Desar com a que li permet desar 

la seva gravació per utilitzar-la en qualsevol moment. 

1. Insereixi un objecte a la pàgina. 

2. Faci clic sobre ell amb el botó secundari. Al menú esculli la opció Inserir vincle 

d’arxiu... 

3. Seleccioni l’arxiu que va gravar anteriorment. 

4. Al quadre Inserir Arxiu esculli les opcions. 

 

 
Amb aquestes opcions es desarà el so quan desi el seu rodafolis i el podrà portar a un 

altre lloc i es mostrarà el controlador de so. 

 



141 
 

PRÀCTICA                             15 
 

 

 GRAVAR PANTALLA 

 CAPTURAR FOTOGRAMES 

 

 

1. En una pàgina nova del rodafolis, seleccioni Eines → Més eines... → 

Gravadora de pantalla → Gravadora de pantalla completa. 
S’obrirà la Gravadora de pantalla. 

 
2. Faci clic al botó vermell Iniciar Gravació al quadre de diàleg Desar arxiu de 

gravadora. Escrigui un nom per a l’arxiu i desi’l. 

Ara ja està gravant el que fa a la pantalla. 

3. Seleccioni l’eina Figura i dibuixi un triangle. 

4. Seleccioni l’eina Emplenament i canviï-li el color al triangle. 

5. Faci clic al botó Aturar gravació. 

6. Faci clic a Reproduir gravació recent per veure el resultat de la gravació. 

 

 Depenent del reproductor predeterminat al seu sistema la imatge 

anterior pot no coincidir amb la seva. 
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A la mateixa pàgina del rodafolis o en una de nova. 

1. Faci clic a Inserir → Mitjans... 

2. Seleccioni un arxiu de vídeo (pot usar la gravació de la pràctica anterior). 

Ara apareix el vídeo incrustat a la seva pàgina: 

 
3. Seleccioni el reproductor i modifiqui’n la mida al seu gust. 

4. Mantenint el reproductor seleccionat, obri l’Explorador de propietats i 

desplaci’s a la categoria Multimèdia. 

5. Vegi les diferents propietats del reproductor. 

 

Una altra possibilitat que li ofereix el reproductor és que tal vegada no vulgui mostrar 

un vídeo. Potser només li interessa mostrar algun fotograma per a la seva classe. 

 

1. Insereixi el vídeo a la seva pàgina. 

2. Reprodueixi el vídeo. 

3. Faci clic amb el botó Inserir fotograma de vídeo al rodafolis . 

I veurà una imatge del fotograma al seu rodafolis. 
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TÈCNICA                               1 
 

 

 ARROSSEGAR I COPIAR 

 

 

En un rodafolis nou. 

1. Faci clic a Els meus recursos → Temes → Matemàtiques → Diners → Euro 

i reprodueixi la següent pàgina: 

 
2. Seleccioni les monedes. 

3. Faci clic al Menú d’edició d’objectes. 

4. Seleccioni l’opció Arrossegar una còpia. 

5. Ara arrossegui les monedes per formar la quantitat indicada sobre el rectangle 

verd. 

 

Fixi’s com ara el punter del ratolí es converteix en una mà amb el signe +. 

 

 
 

 Pot desar totes les tècniques al mateix rodafolis. 
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 DUPLICAR TEXT 

 

 

Vegem ara una tècnica similar a l’anterior, però amb text. 

1. Insereixi una pàgina nova. 

2. Escrigui un text llarg. 

 
3. Dibuixi un rectangle. 

4. Seleccioni el quadre de text. 

5. Faci clic a Menú d’edició d’objectes. 

6. Seleccioni l’opció Explorador d’accions. 

7. Comprovi que es troba a Selecció actual. 

8. Seleccioni Extreure text. 

9. Faci clic a Aplicar canvis. 

 

Ara, cada cop que faci clic sobre una paraula del text, aquesta es duplicarà i podrà 

col·locar-la al requadre. 
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 ARROSSEGAR I DEIXAR ANAR 

 

 

 

1. Obri un nou rodafolis i reprodueixi la següent pàgina: 

 
La tècnica consisteix a arrossegar la paraula sobre l’objecte correcte i que si s’hi 

queda a sobre i és incorrecta, que torni a la seva posició. 

2. Comprovi que el text està per davant dels objectes. 

3. Seleccioni el primer objecte (granota). 

4. Faci clic al Menú d’edició d’objectes → Explorador de propietats. 

5. A Contenidor → Pot contenir seleccioni l’opció Objecte específic. 

6. A Contenir objecte seleccioni el text correcte. 

7. Realitzi la mateixa operació per als altres objectes. 

8. Seleccioni els tres objectes i faci clic al Menú d’edició d’objectes i esculli 

l’opció Bloquejat. 

9. Seleccioni el text i faci clic a Menú d’edició d’objectes → Explorador de 

propietats. 

10. Posi l’opció Vertader al Contenidor → Restituir si no està contingut. 

 

 

 Surti del mode disseny per comprovar el resultat. 
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 COFRE DEL TRESOR 

 

 

1. En una nova pàgina reprodueixi el següent: 

 
2. Faci clic a Els meus recursos → Temes → General → Elements d’ús 

quotidià. 

3. Insereixi cofre.as2 a la pàgina, damunt dels quadres de text. 

4. Amb l’eina Càmera → Instantània punt a punt, tregui una fotografia del 

frontal i el lateral del cofre. 

5. Faci clic a Explorador d’objectes. 

6. Col·loqui el cofre a la Capa inferior. 

7. Ara cal bloquejar el cofre. 

8. Col·loqui la imatge en la seva posició original damunt del cofre. 

9. Faci clic a Explorador d’objectes. 

10. Col·loqui aquesta imatge a la Capa superior. 

11. Ara cal bloquejar la imatge. 

 

Ara quan passi el punter del ratolí sobre el cofre veurà que el punter del ratolí canvia 

quan pot seleccionar un dels quadres de text del cofre. 

 

Quan canviï el punter faci clic i arrossegui el contingut del cofre a qualsevol altre lloc 

de la pàgina. 

 
 

 Aquesta és una bona tècnica perquè els alumnes treguin elements del cofre de 

manera aleatòria o hi introdueixin objectes. 

 

També pot dibuixar una caixa amb l’eina Figura o utilitzar la imatge d’una caixa.  
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 LUPA MÀGICA 

 

 

En una pàgina nova. 

1. Faci clic a l’Explorador de recursos. 

2. Seleccioni Els meus recursos → Temes → Història → Segle XV. 

3. Reprodueixi la pàgina següent. 

 
L’any està en un quadre de text diferent de la resta del text. 

 

4. Dibuixi un rectangle que oculti la data. 

5. Seleccioni el rectangle i faci clic al Menú d’edició d’objectes i esculli l’opció 

Bloquejat. 

6. Faci clic a l’Explorador d’objectes i col·loqui la figura a la capa superior. 

7. Faci clic a l’Explorador de recursos. Seleccioni Recursos compartits → 

Eines per crear lliçons → Aparells → revealer 01.as2. 

8. Insereixi la lupa a la pàgina. 

9. Amb l’eina Tinta màgica, esborri la part que correspondria al cristall de la lupa. 

10. Seleccioni la lupa amb l’opció prémer i arrossegar per seleccionar també la part 

que es va crear amb la Tinta màgica. 

11. Agrupi els dos objectes. 

  
 

 Amb aquesta tècnica pot mostrar les respostes o qualsevol altra cosa als alumnes.  
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 PARET MÀGICA 

 

 

En una nova pàgina insereixi una imatge que representi una paret. Si no en disposa de 

cap, pot utilitzar un rectangle creat amb l’eina Figura o pot seguir els passos següents. 

1. Faci clic a Recursos compartits → Fons → Textura i esculli un dels arxius 

que representa una paret, per exemple 005.as2. 

2. Amb l’eina Càmera, tregui una instantània d’àrea dibuixant un rectangle que 

vagi des de la part superior a la inferior de la pàgina. 

3. Col·loqui aquesta instantània en una nova pàgina. 

4. Elimini la pàgina amb el fons. 

5. Centri la imatge de la paret a la nova pàgina. 

  
6. Afegeixi un rectangle a cada banda de la imatge. 

7. Cal bloquejar els dos rectangles. 

8. Escrigui sobre el rectangle de l’esquerra en diferents quadres de text les següents 

paraules: Correr, Nadar, Saltar. 

9. Sobre la imatge (rectangle central), en diferents quadres de text, escrigui les 

següents paraules: Run, Swim, Jump. 

10. Canviï’ls el color, si cal, per visualitzar-les correctament. 
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11. Agrupi la paraula de l’esquerra amb el seu corresponent a la part dreta. 

12. Seleccioni la imatge. 

13. Faci clic a Explorador d’objectes. 

14. Arrossegui la imagen1 a la Capa superior. 

 

 No es preocupi si desapareixen les lletres. D’això es tracta. 

 

15. Faci clic sobre el primer text. 

16. A l’Explorador de propietats canviï Restriccions → Pot moure’s a 

Horitzontalment. 

17. Realitzi el mateix amb els altres dos textos. 

 

Ara quan vulgui mostrar als seus alumnes la resposta correcta només ha de moure la 

paraula cap a la paret. La paraula desapareix i a l’altra banda de la paret apareix la 

resposta. 

 

  
 

 

 Pot utilitzar aquesta tècnica per mostrar text, però també ho pot fer amb imatges 

o amb combinació de les dues. 

 

  Aquesta tècnica també rep el nom de Túnel màgic. L’única diferència és que es 

substitueix la imatge de la paret per un rectangle negre. 
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 MOSTRAR I OCULTAR 
 

 

1. En una nova pàgina faci clic a Els meus recursos → Temes → Biologia i 

ciències naturals → Humà → Anatomia i fisiologia. Insereixi →Cuerpo 

humano.as2. 
2. Ara insereixi Els meus recursos → Temes → Biologia i ciències naturals → 

Humà → Anatomia i fisiologia → Anatomia externa → Mano.as2. 

3. Després, de la mateixa carpeta, insereixi brazo.as2 i cuello.as2, i les col·loca 

damunt de l’anterior. 

 
4. Faci clic a Recursos compartits → Eines per crear lliçons → Botons i icones. 

5. Col·loqui el recurs botón siguiente.as2. tal i com mostra la imatge. 

6. Seleccioni el botó proper a la mà i faci clic a l’Explorador d’accions. 

7. Faci clic sobre l’acció Portar al davant. 

8. A Objectiu, esculli la imatge de la mà. Premi Acceptar. 

9. Faci clic a Aplicar canvis. 

10. Ara cal bloquejar el botó. 

11. Realitzi la mateixa operació per a cada botó i la seva imatge. 

12. Dibuixi un rectangle blanc damunt de les tres imatges perquè no estiguin a la 

vista. 

 
 

 Cada vegada que faci clic sobre un dels botons, es mostrarà la seva imatge 

corresponent. 
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 AFEGIR ETIQUETES 
 

 

1. En una pàgina nova faci clic a Els meus recursos → Temes → General → 

Flors i plantes → Flors. 

2. Insereixi el recurs flor raíces.as2. 

3. Passi l’eina Tinta màgica sobre la flor. 

4. Seleccioni la flor. 

5. Faci clic a l’Explorador de propietats. 

6. A Etiqueta → Títol escrigui Flor. A Comportament  esculli Informació sobre 

eines. 

7. Ara passi l’eina Tinta màgica per una de les fulles. 

8. Seleccioni la fulla. 

9. Faci clic a l’Explorador de propietats. 

10. A Etiqueta → Títol escrigui Fulla. A Comportament  esculli Informació 

sobre eines. 

11. Realitzi la mateixa operació per a l’altra fulla. 

12. Ara passi l’eina Tinta màgica  per les arrels. 

13. Seleccioni les arrels. 

14. Faci clic a l’Explorador de propietats. 

15. A Etiqueta → Títol escrigui Fulla. A Comportament  esculli Informació 

sobre eines. 

 

Ara, cada cop que passi el punter del ratolí sobre una de les parts de la flor, podrà 

veure’n  la seva etiqueta. 

   

 
 

 Fixi’s en les propietats, ja que pot modificar la font de lletra, la mida i el color de 

la font de l’etiqueta, així com canviar-ne el color.   
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 TRANSPARÈNCIA 
 

 

Per seguir aquest exemple haurà de descarregar unes imatges d’Internet, o pot fer servir 

les seves. 

1. Obri el seu navegador d’Internet i escrigui la següent adreça: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mature_flower_diagram-es.svg 
2. Descarregui la imatge al seu ordinador. 

3. Editi la imatge amb el seu programa d’edició d’imatges per eliminar-ne les 

lletres. Desi la imatge resultant, però amb un altre nom, ja que necessitarà les 

dues imatges. 

4. En una nova pàgina, col·loqui la imatge que no conté text. 

5. Ara col·loqui la imatge amb text justament damunt de l’anterior. 

6. Faci clic sobre la imatge i mogui del tot el Control gradual de translucidesa 

fins que desapareguin les lletres. 

 

Quan necessiti mostrar el text als alumnes, mogui el control a la banda contrària. 

 

 
1. Per al següent exemple, obri el navegador i vagi a l’adreça: 

http://www.fs.fed.us/gpnf/mshnvm/digital-gallery/before-after.html 
2. Col·loqui les imatges msh031.jpg i msh032.jpg en una pàgina nova del 

rodafolis. 

3. Col·loqui la imatge d’abans damunt la imatge de després. 

4. Utilitzi el Control gradual de translucidesa per mostrar el efectes causats. 

 

 
 

 

 Pot saber més sobre apilament al capítol 8. 
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 INCREMENTAR 
 

 

 

1. En una nova pàgina del rodafolis, insereixi el fons anomenat granja.as2 que 

podrà trobar a Recursos compartits → Fons → Il·lustració. 

2. Ara vagi a Els meus recursos → Temes → General → Animals → Mamífers 

i esculli caballo.as2. 

3. Seleccioni el cavall i faci clic al Menú d’edició d’objecte. 

4. Col·loqui’s sobre l’opció Transformar. 

5. Faci clic sobre Reflectir en eix Y. 

6. Elimini el cavall original. 

7. Seleccioni el cavall i faci clic a Menú d’edició d’objecte. 

8. Faci clic a Explorador d’accions. 

9. Esculli l’acció Col·locar de manera gradual. 

10. A Propietats d’acció → x escrigui el valor 50. 

11. Faci clic a Aplicar canvis. 

12. Ara cada cop que faci clic sobre el cavall aquest es desplaçarà una mica cap a la 

dreta. 

 

A la següent imatge s’ha utilitzat aquesta tècnica per aplicar moviment al gràfic i per 

augmentar el nombre una unitat. 

 

 
 

A cada fletxa se li ha posat una acció per disminuir o augmentar la mida del gràfic o per 

disminuir el nombre. 

 

Per disminuir la fletxa del gràfic es va utilitzar l’acció Expandir amunt de forma 

incremental. 

 

Propietats de l’acció → Y valor -10. Objectiu (nom de la figura). A la fletxa per 

augmentar només canvia el valor a 10. 

 

Per disminuir el valor numèric de la fletxa es va utilitzar l’acció Canviar valor de text. 

Propietats de l’acció → Destinació (nom del quadre de text). Text -1. Per augmentar la 

fletxa només canvia el valor a 1. 
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 PUZLE CIRCULAR 
 

 

Per realitzar aquesta tècnica necessitarà utilitzar un editor d’imatges que permeti fer 

seleccions circulars. 

1. Obri la imatge que desitja amb l’editor d’imatges. 

Per aquest exemple s’ha agafat una imatge d’una pàgina d’un rodafolis 

mitjançant l’eina Càmera → Instantània d’àrea i s’ha enviat al porta-retalls 

per després editar-la amb Photoshop CS4. 

2. Des del seu editor d’imatges, amb l’eina de selecció circular, seleccioni una part 

de la imatge. Per a l’exemple, vaig fer un cercle de 600 píxels. 

 
3. Copiï i enganxi la selecció com a nova imatge amb fons transparent. 

 
4. Desi aquesta imatge en un format que mantingui la part transparent, per exemple 

en format .png. 

5. Ara sobre aquesta imatge ha de crear una selecció circular més petita (per a 

l’exemple es van utilitzar 120 píxels menys que l’anterior) i ha de tornar a 

realitzar els passos anteriors i així tres cops més. Al final ha de tenir un total de 

cinc imatges circulars: 
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1. Insereixi la primera imatge a una pàgina del rodafolis. 

2. Seleccioni la imatge i faci clic a l’Explorador de propietats, i a la propietat 

Restriccions, marqui l’opció Pot moure’s: No. 

3. Insereixi la segona imatge just damunt la anterior. Mogui-la, si cal, perquè no es 

noti que són dues imatges. 

4. Seleccioni la segona imatge i torni a posar la mateixa propietat que l’anterior. 

Ha de realitzar aquesta operació amb totes les imatges. 

5. Giri cadascuna de les imatges per desfer la imatge i tenir-ne el puzle. Ara només 

queda resoldre’l. 

6. Desi el rodafolis. 
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 PUZLE HORITZONTAL 
 

 

 

1. En una pàgina del rodafolis, dibuixi un quadrat amb l’eina Figura. 

2. Dupliqui set vegades el quadrat i alineï els quadres horitzontalment. 

 
3. Amb l’eina Text, escrigui als quadres les següents lletres: 

 
4. Amb l’eina Càmera, tregui una instantània d’àrea de cadascun dels quadres i 

col·loqui-les a la pàgina actual. 

Pot eliminar els objectes quadrats amb el text. Deixi les imatges. 

5. Seleccioni totes les imatges i faci clic a l’Explorador de propietats. 

6. A la propietat Restriccions esculli l’opció Pot moure’s: Horitzontalment. 

7. Dibuixi amb l’eina Figura dues línies verticals, una a prop de la primera imatge 

i una segona a prop de la darrera imatge. 

 
8. Seleccioni les dues línies verticals i desplaci el Control gradual de 

translucidesa fins a fer completament transparents les línies. 

 

Ja té un puzle horitzontal. Només ha de moure els quadres fins a resoldre’l. 
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 AGRUPAR I TIRAR 
 

 

En una nova pàgina del rodafolis, dibuixi una fletxa amb l’eina Figura. 

Amb l’eina Text, escrigui, per exemple, Técnica agrupar y tirar. 

Col·loqui els objectes com pot veure a la següent imatge: 

 
Seleccioni els dos objectes i agrupi’ls. 

Seleccioni el grup anterior i faci clic a l’Explorador de propietats. 

Esculli la categoria Restriccions, propietat Pot moure’s i esculli l’opció 

Horitzontalment. 

Ara el grup només pot moure’s d’esquerra a dreta. 

Col·loqui el grup al límit de la pissarra fins que el text quedi ocult. 

Quan vulgui mostrar la informació als alumnes només haurà de tirar de la fletxa cap a 

un costat. 

 
A més d’utilitzar l’eina Text pot aconseguir el mateix efecte utilitzant recursos. 

  
Fletxa agrupada amb una imatge de recursos i una bafarada (figura) amb text 

 

 
Fletxes que, quan són tirades, apunten a imatges 
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 REVELAR 
 

 

Existeixen diferents formes d’ocultar informació i descobrir-la quan més li interessi. 

La primera forma que es mostra aquí serà utilitzant l’eina Cobrir/descobrir. El mateix 

mètode serveix per a l’eina Focus. 

1. Obri un rodafolis que ja tingui fet o creï’n un de nou d’un mínim de tres pàgines. 

2. Col·loqui’s a la segona pàgina i escrigui alguna cosa amb l’eina Text. 

3. Sense cap objecte seleccionat, faci clic a l’Explorador de propietats. 

4. Vagi a la categoria Eines i posi les seves propietats com a la imatge. 

 
Ara l’eina apareix a la seva pàgina, però si avança o retrocedeix de pàgina les 

demés pàgines apareixen també cobertes. 

5. A l’Explorador de pàgines, seleccioni la pàgina anterior. 

6. Faci clic a l’Explorador de propietats i a Eines de pàgina seleccioni Eines 

desactivades. 

7. A l’Explorador de pàgines, seleccioni la pàgina posterior a la pàgina coberta. 

8. Faci clic a l’Explorador de propietats i a Eines de pàgina seleccioni Eines 

desactivades. 

9. Avanci per les pàgines i veurà que ja apareix només la pàgina escollida amb 

l’eina Cobrir/descobrir. 

10. Torni a la pàgina amb la informació oculta. 

11. Faci clic a un dels laterals i arrossegui per mostrar la informació. 

 
 

 A l’Explorador de propietats vostè pot escollir l’eina que vulgui mostrar a la 

pàgina Cobrir/descobrir o Focus. 
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Al primer mètode ha vist com ocultar tota la pàgina, però tal vegada necessiti ocultar-ne 

només una petita part. 

1. En una nova pàgina escrigui o col·loqui un text. 

2. Amb l’eina Figura dibuixi un rectangle que cobreixi el text. 

Quan necessiti mostrar la informació. 

1. Seleccioni l’eina Seleccionar. 

2. Utilitzi els tiradors d’altura o amplada per encongir el rectangle i mostrar la 

informació. 

 
O també pot moure el rectangle a una altra posició, eliminant el rectangle per veure una 

altra forma. 

Aquesta forma és mot similar a l’anterior: 

1. Faci clic amb l’eina Seleccionar al text. 

2. Desplaci el tirador d’altura fins que només mostri la primera línia. 

 
Per mostrar el text: 

1. Faci clic amb l’eina Seleccionar al text. 

2. Desplaci el tirador d’altura fins a mostrar allò que desitja. 

 

 

 En aquestes tècniques recordi que pot utilitzar tant els tiradors d’altura com els 

d’amplada. 
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1. En una pàgina nova afegeixi el fons bosque.as2 que pot trobar a Il·lustració. 

2. Afegeixi el recurs hombre 15.as2 que pot trobar a Temes → General → Gent 

→ Homes. 

 
3. Seleccioni l’home. 

4. Faci clic al Menú d’edició d’objectes i seleccioni l’opció Ocult. 

5. Amb l’eina Càmera, tregui una Instantània d’àrea de la zona que ocupa 

l’home a la pàgina. 

6.  Seleccioni l’home. 

7. Faci clic al Menú d’edició d’objectes i seleccioni l’opció Ocult. 

8. Col·loqui la instantània al seu lloc per ocultar la imatge de l’home. 

9. Faci clic a l’Explorador d’objectes i col·loqui la instantània a la capa superior. 

 

Quan vulgui mostrar el que hi ha sota la instantània utilitzi l’eina Tinta màgica. 
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 VISOR D’IMATGES 
 

 

El que es mostrarà aquí no es pot dir que sigui una “tècnica” com les anteriors, però 

engloba alguns petits detalls que podem realitzar amb ActivInspire. 

Per començar ens caldrà tenir les imatges per al nostre visor. Han de ser de dos tipus: 

petites per crear els anomenats thumbnails i les mateixes imatges a mida més gran. 

Per crear aquesta tècnica vaig utilitzar imatges de quadres de Vincent van Gogh de la 

pàgina http://commons.wikimedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh, on pot aconseguir 

els thumbnails amb l’eina Càmera i descarregar les imatges grans. 

Set o vuit imatges són suficients per a l’exemple. 

1. En una pàgina de rodafolis, afegeixi un rectangle més gran que la pàgina. 

 
2. Col·loqui les imatges petites fora del rectangle. 

 
3. Seleccioni totes les imatges i a l’Explorador de propietats, a la categoria 

Identificació, faci clic al botó de la propietat Paraules clau. Al quadre de 

diàleg Editor de paraules clau premi el botó Agregar i escrigui la paraula 

thumb i premi el botó Acceptar. 

4. Seleccioni el rectangle. 

5. A l’Explorador de propietats, a la categoria Contenidor, propietat Pot 

contenir, esculli Paraules clau. 

6. A la mateixa categoria canviï la propietat Conté les paraules, premi el botó i 

faci com al pas anterior perquè aparegui la paraula thumb. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
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7. Seleccioni les imatges i col·loqui-les dins del rectangle, 

8. Amb l’eina Figura dibuixi dues fletxes que li permetran desplaçar els 

thumbnails. 

 
9. Seleccioni la fletxa de l’esquerra i faci clic a l’Explorador d’accions, i a la 

fitxa Selecció actual, esculli Accions d’objecte. 

10. Faci clic a Col·locar de forma incremental. 

11. A les Propietats d’acció, a la coordenada x, posi -100. A Objectiu faci clic al 

botó i esculli el nom del rectangle i premi Aplicar canvis. Realitzi els mateixos 

passos per a l’altra fletxa, però posi el valor 100. 

12. Faci clic a l’Explorador d’objectes i col·loqui tots els objectes excepte les 

fletxes a la capa superior. 

13. Comprovi que en prémer les fletxes es desplacen el rectangle i les imatges. 

14. Faci clic a l’eina Tinta màgica i faci clic en qualsevol part de la pàgina. 

15. Des de l’Explorador d’objectes seleccioni l’objecte de tinta màgica que acaba 

de crear. Faci’l una mica més gran i mogui’l a la part esquerra del rectangle. 

Fixi’s en la imatge: 
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16. Ha de realitzar el mateix amb el costat dret del rectangle. 

 
17. Insereixi les imatges grans a la pàgina del rodafolis, unes damunt les altres. 

Com tenen mides diferents, ajusti-les mitjançant el tirador que manté l’aspecte 

perquè totes tinguin la mateixa amplada (aprox.). L’alçada la solucionarà més 

endavant. 

18.  Seleccioni la primera miniatura. 

19. Faci clic a l’Explorador d’accions, i a la fitxa Selecció actual, esculli Accions 

d’objecte. 

20. Faci clic a l’acció Portar al davant, a les Propietats d’acció. A Objectiu faci 

clic al botó i seleccioni la imatge gran corresponent i premi Acceptar. Faci clic 

a aplicar canvis. 

21. Realitzi la mateixa operació per a totes les miniatures. 

És possible que hagi de moure una mica la tinta màgica per seleccionar les 

darreres diapositives. Recordi tornar a col·locar-la al seu lloc. 

Si prem sobre les imatges, veurà la imatge corresponent, però pot ser que, per 

les mides, no vegi bé la part inferior de les imatges. Pot tapar-ho amb un 

rectangle del color de la pàgina i col·locar-lo a la capa superior. 

22. Acolori el rectangle que conté els thumbnails del mateix color del fons de les 

miniatures amb l’eina Emplenament i el selector de color.  
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FITXES                             
 

 

BARRA DE MENÚS                            
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BARRA D’EINES PRINCIPAL                        

 

 
 

Barra després de contraure’s  Opcions de barra d’eines 

 

 Canviar de perfil  Menú principal 
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EXPLORADOR                        

 

 

 
Carpeta recursos compartits 
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FORMAT TEXT                        
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MARQUESINA                       

 

 

 
 

 

 
Menú d’edició d’objectes 
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 Comparació entre la versió Professional i Personal 

 

 

 

 

Preparació Professional Personal 

Cerca de recursos locals X X 

Capes i ordre d’elements  X X 

Màscara de quadrícula X X 

Edició de text X X 

Creació d’accions X X 

Mode disseny X  

Plantilles temàtiques X  

Alineació d’objectes X  

Segell X  

Arrossegament de còpies X  

Dissenyador de quadrícula X  

Objectes amb etiquetes exclusives X  

Notes de pàgina X  

Biblioteca de figures X  

 

 

 

 

 

Multimèdia Professional Personal 

ActiView Visual Presenter integrat X X 

Reproducció d’objectes Flash X X 

Compatible amb arxius .flv X X 

Vincles a documents al rodafolis X X 

Admissió de gràfics/imatges X  

Gravadora de pantalla X  

Gravadora de so X  
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Formats d’importació Professional Personal 

Importa des de SMART Notebook ™ X X 

Importa des de SMART Gallery™ X X 

Importa des de PowerPoint™(Windows) X X 

Importa arxius XML QTI X  

Importa arxius PDF X  

 

 

 

Interacció d’estudiants Professional Personal 

Integració d’ActiVote i ActivExpression X X 

Importa arxius ExamViews © i XML X  

Exporta preguntes/respostes del sistema per a 

alumnes a Excel™ 

X X 

Aprenentatge a ritme personal X  

 

 

 

Pissarra Professional Personal 

Eina Emplenament X X 

Escala de pàgina X X 

Nous exploradors (accions, pàgines, recursos, 

objectes, propietats, votacions) 

X X 

Clic amb botó secundari/menú contextual X X 

Eina Llapis i indicador d’ample de llapis X X 

Duplicar X  

Eina restablir pàgina X  

Eina zoom de pàgina X  

Origen XY X  

Bloqueig del professor X  

Anotació d’escriptori X  

Mode dos usuaris simultanis X  
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Interactivitat i participació Professional Personal 

Assignar accions a objectes i pàgines X X 

Visor de Promethean Planet X X 

Cerca de recursos a Promethean Planet i 

descàrrega a ActivInspire 

X X 

Tinta màgica i esborrador destructiu X X 

Configuració d’aplicació X X 

Mètodes abreujats de teclat X X 

Línies discontínues i puntejades X X 

Versions localitzades X X 

Arrossegament d’objectes amb accions X  

Perfils personalitzats X  

Icones de mida variable X  

Botons definits per usuari X  

Arrossegament de botons X  

Eina reconeixement d’escriptura a mà X  

Eina Convertir en text X  

Eina Reconeixement de figures X  

Eina convertir en figura X  

 

 

 

 

Interacció d’estudiants Professional Personal 

Rellotge X X 

Ajust d’objectes a quadrícules  X X 

Focus X X 

Segell de data/hora X X 

Selector de color X  

Teletip X  

Eina Compàs X  

Eina Cobrir/descobrir X  

Calculadora X  

Menú en pantalla X  

Eina Gobelet X  

Corrector ortogràfic revisa rodafolis sencer X  
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 OPCIONS DE LA BARRA DE MENÚS 

 

 

 

o Menú arxiu 

 

 

 

Element Opció Descripció 

Nou rodafolis  Obre un rodafolis nou de nom Sense 

títol 

Nou ► Rodafolis de mida de 

pantalla 

Rodafolis 1024 x 768 

Rodafolis 1152 x 864 

Rodafolis 1280 x 1280 

Rodafolis de mida 

personalitzada 

Obre un rodafolis de la mida 

especificada 

Obrir...  Obre el quadre de diàleg Seleccionar 

rodafolis 

Obrir recents ►  

 

Esborrar llista 

Obre una llista dels rodafolis oberts 

recentment (5) 

Esborra la llista de recents 

Tancar rodafolis  Tanca el rodafolis actiu. Si conté 

canvis sense desar, obre un quadre 

de diàleg per confirmar si desitja 

desar els canvis o cancel·lar el 

tancament  

Desar  Desa el rodafolis actiu. Si no l’ha 

guardat prèviament, s’obre el quadre 

de diàleg Desar el rodafolis com a 

Desar com a...   Obre el quadre de diàleg Desar el 

rodafolis com a 

Resum...  Obre el quadre de diàleg Resum de 

rodafolis. Això permet enregistrar 

informació sobre el rodafolis. Les 

dades que es poden completar són: 

o Títol: Títol del rodafolis 

o Descripció: Breu descripció del 

contingut 

o Grau: Per al qual està dissenyat 

el rodafolis 

o Paraules clau: Paraules per 

classificar el rodafolis 
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Publicar...  Obre el quadre de diàleg Publicar 

rodafolis. Permet restringir el que 

poden fer altres persones amb aquest 

rodafolis. Un cop escollides les 

opcions pot... 

Cancel·lar: Tanca la finestra sense 

els canvis 

Desar els detalls: Desa les opcions 

seleccionades i tanca la finestra 

Publicar...: Obre el quadre de diàleg 

Desar el rodafolis com a 

Enviar rodafolis a 

Promethean Planet 

 Obre el lloc Web de Promethean 

Planet al navegador Web 

predeterminat del seu sistema 

Importar ► PowerPoint com a 

imatges 

PowerPoint com a 

objectes 

PDF... 

Arxiu de SMART 

Notebook v8, v9, v9.5, 

v10 

Arxiu XML 

Examview 

Arxiu d’elements de 

SMART Gallery 

Arxiu XML IMS QTI 

Paquet de recursos a 

Els meus recursos... 

Paquet de recursos a 

Recursos compartits... 

Desplega un submenú amb totes les 

opcions d’importació 

Imprimir...  Obre el quadre de diàleg Impressió 

de rodafolis 

Configuració...  S’obre la fitxa Configuració al 

quadre de diàleg Editar perfils, on 

podrà configurar les funcions del 

programa 

Sortir  Surt del programa. Si té obert un 

rodafolis que ha estat modificat li 

preguntarà si desitja guardar-lo 
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o Menú Editar 
 

 

 

 

Element Opció Descripció 

Mode disseny  Activa/desactiva el mode disseny 

Desfer 

Refer 

 Desfà/refà el comandament o l’acció 

anterior 

Seleccionar  Activa l’eina Seleccionar 

Seleccionar tot  Selecciona tots els objectes de la 

pàgina activa 

Fons de pàgina...  Obre el quadre de diàleg Definir fons 

Quadrícula  Obre el Dissenyador de quadrícula 

per a la creació de les seves pròpies 

quadrícules 

Esborrar Esborrar anotacions 

 

Esborrar objectes 

 

Esborrar quadrícula 

Esborrar fons 

Esborrar pàgina 

Elimina tot el creat amb Llapis, 

Ressaltador o Tinta màgica 

Esborra tots els objectes i el text 

creat amb l’eina Text 

Elimina la quadrícula 

Elimina el fons 

Elimina tota la pàgina 

Restablir pàgina  Restableix la pàgina a l’estat que 

tenia quan es guardà per darrer cop 

Retallar 

Copiar 

Enganxar 

Duplicar 

Eliminar 

 

 Retalla, copia, enganxa, duplica o 

elimina els objectes seleccionats 

d’una pàgina o la pàgina 

seleccionada a l’explorador de 

pàgines 

Transformar ► Augmentar mida 

d’objecte 

Reduir mida d’objecte 

Mida original 

 

Ajust perfecte a 

l’amplada / Ajust 

perfecte a l’alçada 

 

 

 

Ajust perfecte a la 

pàgina 

 

 

Reflectir en eix X 

 

 

Augmenta la mida de l’objecte un 

10% 

Redueix la mida de l’objecte un 10% 

Restableix la mida original de 

l’objecte 

Estableix els objectes seleccionats en 

un ajust perfecte a l’amplada / alçada 

de la pàgina, conservant la proporció 

dimensional dels objectes. Només 

s’aplica a objectes de mida inicial 

major que la pàgina del rodafolis 

Estableix els objectes seleccionats en 

un ajust perfecte a la mida de la 

pàgina conservant la proporció dels 

objectes 

Crea una imatge reflectida de 

l’objecte a l’eix X, cap a la part 

superior de la pàgina 
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Reflectir en eix Y 

 

 

Fer voltar en eix X 

 

Fer voltar en eix Y 

 

Alinear ► 

Alinear a 

l’esquerra 

 

 

Centrar X 

 

 

 

Alinear a la 

dreta 

 

 

Alinear a la 

part superior 

 

 

Centrar Y 

 

 

 

Alinear ample 

 

 

 

Alinear alt 

 

Alinear angle 

 

Alinear 

completament 

Crea una imatge reflectida de 

l’objecte a l’eix Y, cap a la part 

esquerra de la pàgina 

Gira l’objecte a l’eix X, cap a la part 

superior de la pàgina 

Gira l’objecte a l’eix Y, cap a la part 

esquerra de la pàgina 

Alinea grups d’objectes 

Alinea tots els objectes seleccionats 

de manera que els seus costats 

esquerres siguin iguals a l’objecte 

més a l’esquerra a la selecció 

Alinea tots els objectes seleccionats 

de manera que els seus centres 

coincideixin horitzontalment amb els 

seus punts centrals 

Alinea tots els objectes seleccionats 

de manera que els seus costats de la 

dreta siguin iguals a l’objecte més a 

la dreta en la selecció 

Alinea tots els objectes seleccionats 

de manera que els seus costats 

superiors siguin iguals a l’objecte 

més alt en la selecció 

Alinea tots els objectes seleccionats 

de manera que els seus centres 

coincideixin verticalment amb els 

seus punts centrals 

Modifica tots els objectes 

seleccionats fins que tinguin el 

mateix ample que el primer objecte 

creat de la selecció 

Alinea objectes a l’alçada del primer 

objecte creat al grup 

Alinea objectes a l’angle del primer 

objecte creat 

Alinea tots els objectes seleccionats 

respecte a totes les propietats 

anteriors 

Reorganitzar ►  

 

 

Portar al davant 

Portar endavant 

 

Enviar al fons 

Enviar endarrere 

 

 

Mou els objectes seleccionats a 

diferents llocs en l’ordre d’apilament 

o a una altra capa 

Envia l’objecte al davant de la pila 

Envia l’objecte una posició endavant 

dins de la pila 

Envia l’objecte al fons de la pila 

Envia l’objecte una posició 

endarrere dins de la pila 
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A capa superior / 

central / inferior 

Envia l’objecte a la capa superior, 

central o inferior 

Pregunta en pàgina 

actual 

 

 

Obre l’Assistent d’inserció de 

preguntes, que permet escollir el 

tipus i disseny de pregunta 

Base de dades 

d’estudiants 

 Obre el quadre de diàleg Editar base 

de dades d’estudiants 

Perfils...  S’obre la fitxa Disseny al quadre de 

diàleg Editar perfils 

Configuració de 

mode disseny... 

 S’obre la fitxa Configuració al 

quadre de diàleg Editar perfils 

 

 

 

o Menú Vista 
 

 

 

 

Element Opció Descripció 

Canviar de perfil  Mostra un menú de perfils disponibles 

Pantalla completa  Canvia a pantalla completa 

Rodafolis  Mostra un menú dels rodafolis que 

són oberts 

Pàgina següent / 

anterior 

 Passa a la pàgina següent o anterior 

Efectes de pas de 

pàgina 

 Inicia el quadre de diàleg Esculli un 

efecte de pas de pàgina 

Zoom de pàgina  Inicia el zoom de pàgina 

Modificadors de 

llapis 

 Mostra la barra amb els Modificadors 

de llapis sempre que prèviament 

seleccioni l’eina Llapis, Ressaltador o 

Tinta màgica 

Exploradors 

Barra de menús 

Fitxes de document 

Paperera de 

rodafolis 

 Mostra o oculta els Exploradors, la 

Barra de menús, les fitxes Document i 

la Paperera de rodafolis 

Escriptori digital  Mostra l’Escriptori digital 

Controlador de so  Mostra el Controlador de so quan es 

fa clic en un arxiu de so 

Personalitzar...  S’obre la fitxa Comandaments al 

quadre de diàleg Editar perfils 
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o Inserir 
 

 

 

Element Opció Descripció 

Pàgina ► Pàgina en blanc abans / 

després de l’actual 

Instantània d’escriptori 

 

Activitats ► 

Plantilles ► 

Plantilles (respostes) ► 

Temes ► 

Més plantilles de pàgina 

Insereix un full en blanc abans  o 

després de l’actual 

Mostra l’escriptori i activa 

Instantània d’escriptori 

Obre un submenú per a diferents 

opcions d’activitats, plantilles i 

temes 

 

Mostra l’Explorador de recursos a 

Recursos compartits 

Pregunta...  Inicia l’Assistent d’inserció de 

preguntes 

Mitjans...  Obre el quadre de diàleg Esculli 

mitjans a inserir 

Vincle ► Arxiu... 

 

Lloc Web... 

Obre el quadre de diàleg 

Seleccionar arxiu 

Obre el quadre de diàleg Inserir 

lloc Web 

D’escàner/càmera  Obre el quadre de diàleg 

Seleccionar origen que li 

permetrà escollir un escàner o una 

càmera que tingui connectats al 

seu equip per col·locar una imatge 

a la pàgina activa 

Text  Activa l’eina Text 

Figures  Activa l’eina Figura 

Connectors  Activa l’eina Connector 

Data / hora  Agrega la data i l’hora a la pàgina 

activa 

 

 

 

o Eines 
 

 

 

Element Opció Descripció 

Anotació a escriptori  Permet realitzar anotacions i 

interaccionar sobre l’escriptori o 

d’altres aplicacions de l’ordinador 

amb el Llapis, el Ressaltador o 

Seleccionar 
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Eines d’escriptori  Mostra l’escriptori i activa l’eina 

Eines d’escriptori 

Dos usuaris 

simultanis 

 Permet el treball en col·laboració 

usant dos ActivPen 

ExpressPoll  Inicia la Roda meravella de 

votació 

Llapis  Activa l’eina Llapis 

Ressaltador  Activa l’eina Ressaltador 

Esborrador  Activa l’eina Esborrador 

Emplenament  Activa l’eina Emplenament 

Tinta màgica  Activa l’eina Tinta màgica 

Reconeixement 

d’escriptura a mà 

 Activa l’eina Reconeixement 

d’escriptura a mà 

Reconeixement de 

figures 

 Activa l’eina Reconeixement de 

figures 

Cobrir/descobrir  Activa l’eina Cobrir/descobrir 

Focus ► Focus circular 

Focus quadrat 

Focus circular sòlid 

Focus quadrat sòlid  

Permet afegir focus de llum o 

opacs, circulars o quadrats, per 

mostrar o ocultar àrees del 

rodafolis 

Càmera ► Instantània d’àrea 

Instantània punt a punt 

Instantània a mà alçada 

Instantània de finestra 

Permet fer una captura de pantalla 

de diferents formes 

Eines de 

matemàtiques ► 

Regla 

Transportador 

Compàs 

Gobelet 

Calculadora 

Activa les diferents eines 

matemàtiques: Regla, 

Transportador, Compàs, Gobelet, 

Calculadora 

Més eines... ► Gravadora de so 

Gravadora de pantalla 

 

Teclat en pantalla 

Rellotge 

Teletip... 

Explorador Web 

 

Corregir ortografia del 

rodafolis 

Bloqueig del professor 

 

Editar botons definits 

per l’usuari 

Activa l’eina Gravadora de so 

Activa l’eina Gravadora de 

pantalla 

Activa l’eina Teclat en pantalla 

Mostra un rellotge 

Mostra un teletip 

Activa el navegador Web 

predeterminat del sistema 

Permet la correcció ortogràfica 

del rodafolis 

Restringeix l’accés a l’activitat 

actual 

Permet definir botons d’accés 

directe propis, que apareixeran a 

la Barra d’accessos de la barra 

d’eines principal 
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o Ajuda 
 

 

 

Element Opció Descripció 

Contingut...  Obre el navegador Web 

predeterminat del seu sistema 

amb l’ajuda del programa 

Lloc Web de 

Promethean 

 Obre el navegador Web 

predeterminat del sistema amb la 

pàgina de Promethean World (cal 

tenir connexió activa a Internet) 

Promethean Planet  Obre el navegador Web 

predeterminat del sistema amb la 

pàgina de Promethean World (cal 

tenir connexió activa a Internet) 

Comprovar si hi ha 

actualitzacions... 

 Comprova si existeix una versió 

actualitzada d’ActivInspire. Si és 

així, segueixi les instruccions (cal 

tenir connexió activa a Internet) 

Quant a...  Obre el quadre de diàleg Quant 

a..., on pot veure detalls sobre la 

versió i el contracte de llicència 

del software 
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ANNEX                             III    
 

 

 

 MÈTODE ABREUJAT DEL TECLAT 

 

 

 

Funció Windows Linux Mac 

Ajuda F1 F1 F1 

Alternar mode disseny F2 F2 F2 

ExpressPoll F3 F3 F3 

Dos usuaris simultanis F4 F4 F4 

Alternar pantalla 

completa 

F5 F5 F5 

Eines d’escriptori F6 F6 F6 

Corrector ortogràfic de 

rodafolis 

F7 F7 F7 

Explorador de pàgines F8 F8 F8 

Explorador de 

propietats 

F9 F9 F9 

Explorador d’accions F10 F10 F10 

Escriptori digital F11 F11 F11 

Promethean Planet F12 F12 F12 

    

Seleccionar-ho tot CTRL+A CTRL+A Cmd+A 

Alternar exploradors CTRL+B CTRL+B Cmd+B 

Copiar CTRL+C CTRL+C Cmd+C 

Duplicar CTRL+D CTRL+D Cmd+D 

Esborrador CTRL+E CTRL+E Cmd+E 

Emplenament CTRL+F CTRL+F Cmd+F 

Activar/Desactivar 

agrupats 

CTRL+G CTRL+G Cmd+G 

Ressaltador CTRL+H CTRL+H Cmd+H 

Pàgina en blanc després 

de l’actual 

CTRL+I CTRL+I Cmd+I 

Editar perfils CTRL+J CTRL+J Cmd+J 

Teclat en pantalla CTRL+K CTRL+K Cmd+K 

Inserir vincle d’arxiu CTRL+L CTRL+L Cmd+L 

Inserir mitjans CTRL+M CTRL+M Cmd+M 

Obrir un rodafolis nou CTRL+N CTRL+N Cmd+N 

Obrir un rodafolis 

existent 

CTRL+O CTRL+O Cmd+O 

Llapis CTRL+P CTRL+P Cmd+P 

Inserir pregunta CTRL+Q CTRL+Q Cmd+Q 

Cobrir/descobrir CTRL+R CTRL+R Cmd+R 

Desar un rodafolis CTRL+S CTRL+S Cmd+S 
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Text CTRL+T CTRL+T Cmd+T 

Personalització de vista CTRL+U CTRL+U Cmd+U 

Enganxar CTRL+V CTRL+V Cmd+V 

Tancar CTRL+W CTRL+W Cmd+W 

Retallar CTRL+X CTRL+X Cmd+X 

Refer darrera acció CTRL+Y CTRL+Y Cmd+Y 

Desfer darrera acció CTRL+Z CTRL+Z Cmd+Z 

Augmentar mida 

d’objecte 

CTRL+ + CTRL+ + Cmd+ + 

Reduir mida d’objecte CTRL+ - CTRL+ - Cmd+ - 

    

Anotació en escriptori CTRL+Majusc+A CTRL+Majusc+A Cmd+Majusc+A 

Enviar al fons CTRL+Majusc+B CTRL+Majusc+B Cmd+Majusc+B 

Connectors CTRL+Majusc+C CTRL+Majusc+C Cmd+Majusc+C 

Instantània d’escriptori CTRL+Majusc+D CTRL+Majusc+D Cmd+Majusc+D 

Exportar pàgina CTRL+Majusc+E CTRL+Majusc+E Cmd+Majusc+E 

Portar al davant CTRL+Majusc+F CTRL+Majusc+F Cmd+Majusc+F 

Dissenyador de 

quadrícula 

CTRL+Majusc+G CTRL+Majusc+G Cmd+Majusc+G 

Reconeixement 

d’escriptura a mà 

CTRL+Majusc+H CTRL+Majusc+H Cmd+Majusc+H 

Activar/desactivar ocult CTRL+Majusc+I CTRL+Majusc+I Cmd+Majusc+I 

Activar/desactivar 

arrossegar una còpia 

CTRL+Majusc+J CTRL+Majusc+J Cmd+Majusc+J 

Càmera d’àrea CTRL+Majusc+K CTRL+Majusc+K Cmd+Majusc+K 

Activar/desactivar 

bloquejats 

CTRL+Majusc+L CTRL+Majusc+L Cmd+Majusc+L 

Tinta màgica CTRL+Majusc+M CTRL+Majusc+M Cmd+Majusc+M 

Explorador de notes CTRL+Majusc+N CTRL+Majusc+N Cmd+Majusc+N 

Focus circular CTRL+Majusc+O CTRL+Majusc+O Cmd+Majusc+O 

Imprimir CTRL+Majusc+P CTRL+Majusc+P Cmd+Majusc+P 

Editar pregunta en 

pàgina 

CTRL+Majusc+Q CTRL+Majusc+Q Cmd+Majusc+Q 

Gravadora de so CTRL+Majusc+R CTRL+Majusc+R Cmd+Majusc+R 

Figures CTRL+Majusc+S CTRL+Majusc+S Cmd+Majusc+S 

Teletip CTRL+Majusc+T CTRL+Majusc+T Cmd+Majusc+T 

Rellotge CTRL+Majusc+U CTRL+Majusc+U Cmd+Majusc+U 

Portar endavant CTRL+Majusc+V CTRL+Majusc+V Cmd+Majusc+V 

Enviar endarrere CTRL+Majusc+W CTRL+Majusc+W Cmd+Majusc+W 

Fer voltar X CTRL+Majusc+X CTRL+Majusc+X Cmd+Majusc+X 

Fer voltar Y CTRL+Majusc+Y CTRL+Majusc+Y Cmd+Majusc+Y 

Zoom de pàgina CTRL+Majusc+Z CTRL+Majusc+Z Cmd+Majusc+Z 

    

Seleccionar Esc Esc Esc 

Anar a pàgina següent AvPàg AvPàg AvPàg 

Anar a pàgina anterior RePàg RePàg RePàg 

Eliminar Supr Supr Supr 
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ANNEX                             IV    
 

 

 MENÚ D’INTERACTIVITAT D’ESTUDIANTS 

 

Un dels veritables beneficis de la pissarra Interactiva és la possibilitat que els estudiants 

realment interaccionin amb les lliçons. Volem que els estudiants interaccionin amb les 

lliçons en molts nivells. He creat el menú i el gràfic següents per ajudar els professors a 

crear lliçons amb èmfasi  en la interactivitat dels estudiants  [Aimee Martin].  

 
Annex IV.1. Exemple de rodafolis abans de la revisió de la interacció d'estudiants 

 

 
Annex IV.2. Exemple de rodafolis després de la revisió de la interacció d'estudiants 

 

 

Directrius: Llistar el nombre de pàgines del rodafolis, així com les eines específiques o 

tècniques utilitzades a les categories de la interactivitat al gràfic. Utilitzar el menú 

d'interactivitat com a guia d'ajuda per a la realització de la llista. 
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Menú d’interactivitat d’estudiants 

 

Interactivitat 

tècnica 

Interactivitat física: 

Eines 

Interactivitat 

física: Tècniques 

Interactivitat 

conceptual o 

cognitiva 

Interactivitat 

verbal 

Interactivitat 

modal 

Interactivitat 

social o 

interpersonal 
Rellotge / 

Temporitzador 

Teletip 

Navegador Web: 

enllaços a pàgines 

Web 

Accions d'arrossegar 

i  deixar anar per 

configurar la pàgina 

del rodafolis 

(Explorador 

d'accions) 

Teclat en pantalla 

Obertura de múltiples 

rodafolis 

Utilització d'un altre 

software 

Sistema de resposta 

Mode simultani (Dual 

Pen) 

Anotació d'escriptori 

Eines d'escriptori 

Seleccionar i moure 

Llapis 

Ressaltador 

Esborrador 

Emplenament 

Text 

Figura 

Cobrir/Descobrir 

Focus 

Càmera 

Eines matemàtiques 

Gravadora de so 

Gravadora de pantalla 

Connector 

Figures editables 

Zoom de pàgina 

Lupa màgica 

Paret màgica (túnel 

màgic) 

Tinta màgica 

Agrupar i tirar 

Usar color 

Usar  capes 

Usar restriccions 

Usar accions 

Ocultar 

Portar al davant 

Moure a una altra 

pàgina 

Translucidesa 

Etiquetes 

Girar 

Objecte contenidor 

Amb so 

Regles de contenidor 

Tornar si no està 

contingut 

Contenir paraules 

Arrossegar i copiar 

Cobrir/descobrir darrere 

d'un objecte 

Aparellar 

Temps per pensar 

abans de donar 

respostes 

Interrogatori (Bloom) 

Coneixement 

Comprensió 

Aplicació 

Anàlisi 

Síntesi 

Avaluació 

Tots els estudiants 

tenen la 

responsabilitat de 

pensar, no només 

l'alumne (s) a la PDI 

Els estudiants 

manipulen pissarres 

individuals, paper, 

etc., al seu seient 

Col·laboren  en la 

construcció de 

pàgines del rodafolis. 

Algun disseny de text 

deixa la porta oberta 

a que es completi per 

part dels alumnes 

Pàgines de rodafolis 

en blanc 

Anima la discussió 

amb rols no només 

passius 

Respostes en grup 

Llegir en veu alta 

Pensar - parelles - 

compartir 

Vídeo 

Inserir frames de 

vídeo al rodafolis 

Imatges 

So 

Música 

Fons 

Quadrícules 

Moviment o 

animació 

Estudiant-Estudiant 

Professor-Estudiant 

Parelles 

Petits grups 

Equips 

Aprenentatge 

cooperatiu 

Cada persona respon 

Alta participació dels 

estudiants per pàgina 

del rodafoli 

Monitorar l'estudiant 

a través de la gestió 

del rodafoli 
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Títol del rodafolis i autor: 
Pàgina del 

rodafolis 

Interactivitat 

tècnica 

Interactivitat 

física 

Interactivitat 

conceptual o 

cognitiva 

Interactivitat 

verbal 

Interactivitat 

modal 

Interactivitat 

social o 

interpersonal 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Altres consideracions del rodafolis 

Ritme de pas (fluïdesa dels conceptes al 

llarg del rodafolis) 

 

Objectius / Objectius d’aprenentatge  

Valoració  

 

 

Aimee Martin 

Frederick Co. Public Schools 

Instructional Technology 
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o Activtips Videos. www.prometheanplanet.com 

o ActivInspire de Promethean - pinchar y arrastrar smartgirl137 

o ActivInspire de Promethean - lupa mágica smartgirl137 
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Contactar: 

manualactivinspire@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:manualactivinspire@gmail.com


Amb ActivInspire:

Pot fer classe com si ho fes amb una pissarra de guix tradicional: escriure,
dibuixar i esborrar, igual que ho faria en qualsevol pissarra. 

Desar les pàgines com un arxiu de rodafolis i reutilitzar-les amb una altra classe
o en una altra aula. 

Agregar imatges, vídeos i sons a les pàgines de rodafolis de la seva lliçó. 

Organitzar el contingut i el temps de les lliçons ràpidament per ajustar-los a la
planificació de les classes. planificació de les classes. 

Agregar text, per exemple des de Microsoft Word o directament des d'Internet.
ActivInspire pot també reconèixer la seva escriptura i convertir-la en text. 

Utilitzar sistemes de resposta per a alumnes: faci preguntes als alumnes o mostri
preguntes preparades al rodafolis. Els alumnes poden utilitzar els dispositius 
ActiVote i ActivExpression per votar o escriure les respostes, i els resultats poden
mostrar-se en diferents formats. 

Adaptar els rodafolis ràpidament d'acord amb els resultats de la classe o elsAdaptar els rodafolis ràpidament d'acord amb els resultats de la classe o els
requisits del pla d'estudis. 

Utilitzar eines senzilles i eficaces per estimular el raonament, motivar els alumnes
i aconseguir que posin atenció. 
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