MANUAL D’ÚS
ORIENTACIONS
PER CREAR MATERIALS
DIDÀCTICS

Què és EUREKA! Creem?

La plataforma Eureka! Creem està dissenyada per aconseguir la màxima
personalització en els materials per a Educació Infantil. Amb Creem un docent
o una escola pot produir les fitxes més adaptades a les necessitats de l’alumnat.
Per fer-ho, es poden utilitzar com a punt de partida materials creats per Santillana,
o bé fer quaderns des de zero.
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Amb Creem el docent, el centre o el grup d’escoles simplement s’ha d’ocupar
d’aconseguir els materials que reflecteixen més les seves necessitats i interessos.
Una vegada que estan desenvolupats, Santillana s’ocupa d’imprimir-los i
enviar-los a l’adreça indicada.
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Què pots fer utilitzant
EUREKA! Creem?
La plataforma Creem ofereix una gran quantitat de materials
didàctics predissenyats, sempre amb la garantia Santillana.
A més, proporciona un entorn d’edició amb nombroses eines
(text, traçats, pautes, etc.) i un arbre de continguts configurables, format per temes tan variats com ara bits d’intel·ligència,
fotografies, composicions, dibuixos o avaluacions. Aquest arbre
de continguts, que apareix a la dreta de la pantalla, és la clau
per crear els materials personalitzats.
Cada component d’una de les branques de l’arbre de continguts té opcions múltiples de color, format, textos, idiomes, etc.
Les branques de l’arbre anomenades Recursos i Temàtics permeten arribar al potencial màxim de l’eina, ja que combinen tots
els elements per crear fitxes de treball molt completes amb tan
sols un clic.
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Per exemple, crear una fitxa de traç vertical ja no implica el tediós procés d’afegir un objecte a la part superior i un altre a la
zona inferior, unir-los amb una línia, multiplicar aquests tres elements per cinc per tenir cinc columnes, alinear-los tots a continuació... Amb Creem és molt més fàcil. N’hi ha prou de buscar
a l’arbre de continguts, a la secció Recursos, un objecte de grafomotricitat, posar-lo a la pàgina en blanc i representar-lo a la
mida que vulguem.

Quan el tinguem disposat a la pàgina, podem configurar el recurs: definir
el nombre de traços, que es disposin en vertical o en horitzontal, que
tinguin fletxes de començament o no, canviar el color dels objectes…,
només cal fer clic i canviar-ho, amb l’avantatge que cada vegada que
actualitzem l’objecte es generaran fitxes noves diferents. Les combinacions possibles són gairebé il·limitades.
A l’arbre de Recursos disposem de categories tan diferents com ara
atenció i concentració, colors, contraris, cos humà, direccionalitat, formes bàsiques, grafomotricitat, lectoescriptura, matemàtiques, sèries i
diversos. I dins de cadascuna de les categories hi ha múltiples possibilitats.
Però, i si ens volem centrar en nuclis temàtics, en lloc de fer-ho en destreses? Dins de l’arbre de continguts, a la secció de Temàtics podem
crear fitxes de cada categoria de les que hem esmentat abans amb temes tan diferents com ara instruments musicals, mitjans de transport,
coses de casa, coses de l’escola, esports, professions, animals o peces
de roba.
A més de totes aquestes possibilitats, pensem que no hi ha res més motivador per a un nen o una nena que formar part, juntament amb el seu
entorn, del material que fa servir per aprendre. Per què ens hem de conformar a tenir una o diverses fotografies estàndards del Carnaval, quan
el centre educatiu disposa cada any de fotos de la seva pròpia celebració amb els companys i les companyes? Pensant en això, a l’arbre de
continguts de Creem trobaràs una secció anomenada Les meves imatges on podràs pujar fotos per fer-les servir en qualsevol material didàctic que vulguis crear.
D’aquesta manera pots crear el que vulguis. Per exemple, un laberint
entre la mestra i l’alumnat, triar fotos amb expressions diferents del rostre per treballar les emocions utilitzant la cara dels escolars, crear un
traç horitzontal entre companys i companyes de classe o treballar sobre
una foto del pati per identificar els diferents elements que hi apareixen.
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La configurabilitat de Creem

La facilitat de configurar els elements d’una pàgina, especialment els que provenen de
l’arbre de continguts, permet crear totes les combinacions que ens puguem imaginar. Si
pensem que en una mateixa pàgina podem afegir tots els elements que vulguem i cadascun d’aquests elements té milers, fins i tot milions, de combinacions diferents en funció
dels múltiples paràmetres de configuració, és fàcil descobrir que el nostre material educatiu pot ser únic i ajustat al cent per cent a les nostres necessitats.
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Configurar un dibuix com el cavall de la imatge és tan fàcil com fer clic a l’objecte. Si tens
habilitat que es mostrin les opcions de configuració (casella de verificació a la part superior
dreta de la pantalla), apareixerà un menú on pots configurar el recurs. Tens quatre categories amb pestanyes indicatives que classifiquen els diferents tipus de paràmetres de configuració en funció de l’objecte seleccionat. Clica a qualsevol de les opcions i veuràs com
canvia el recurs en temps real.

Facilitat d’ús

Considerem que el més important d’una eina com Eureka! Creem és la facilitat d’ús i la
versatilitat. Tant si crees materials des de zero com si fas servir els predefinits per l’editorial,
a Creem trobaràs moltes possibilitats que et facilitaran la feina a l’hora d’elaborar els materials.
duplicar projectes. Podràs obrir el projecte educatiu que vas crear el curs passat, fer-ne
una còpia i modificar-lo per ajustar-lo a noves necessitats, ampliar-lo, reduir-lo..., en resum,
fer-hi totes les millores que vulguis.

copiar i enganxar. L’acció tan comuna de «copiar i enganxar» permet que les propietats
aplicades a un objecte qualsevol inserit en una pàgina de Creem es mantingui quan
l’enganxem en una altra part del projecte. Això permet crear elements de treball d’una
manera més àgil i evolutiva, ja que heretem les propietats de configuració de l’objecte
d’origen i el podem modificar variant-ne o augmentant-ne la dificultat en la versió nova.
modificacions simples. Com es poden resoldre les diferències d’edat madurativa entre els
alumnes i les alumnes d’una mateixa classe? Podem disposar de materials amb diferents
nivells? Amb Creem sí que és possible. Modificar un quadern elaborat mitjançant l’eina és
molt fàcil, de manera que aconseguir nivells de dificultat diferents es pot fer mitjançant un
simple clic, combinant les dues tècniques anteriors.
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TREBALLAR AMB
EUREKA! CREEM

EN AQUESTA SECCIÓ...
Trobaràs tota la informació
sobre l’espai de treball
de Creem, la interfície
i les possibilitats que té.
Descobriràs com pots crear
un projecte partint de zero
o aprofitant els continguts
pujats per Santillana.
Aprendràs a personalitzar
els colors i a pujar el teu logotip
per crear quaderns amb la teva
imatge corporativa.
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La interfície de Creem

La pantalla de Creem està organitzada en diverses seccions. La zona principal o àrea de
treball mostra una pàgina del projecte educatiu per l’anvers. Hi podrem desar amb tan sols
un clic qualsevol dels elements que hi ha a l’arbre de continguts, situat a la part dreta de
la pàgina. Aquesta zona principal de treball pot estar composta per una pàgina en blanc
(que es correspon amb qualsevol de les pàgines del projecte per l’anvers o el revers) o per
la portada i la contraportada del quadern.
Botons de les pàgines
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Àrea de miniatures
de les pàgines del
quadern

Botons principals

Selector d’idioma

Àrea de treball.
En aquest cas es mostra
una pàgina en blanc

A l’esquerra de la pantalla apareixen les miniatures del contingut de
les pàgines que componen el projecte educatiu. Es pot mostrar l’anvers o el revers de la pàgina amb què estem treballant i veurem si la
pàgina està girada per la direcció del triangle que apareix en cadascuna de les miniatures, tal com mostra l’exemple de la imatge de la
dreta.
A més, la numeració parell o imparell de cada pàgina indica exactament el mateix (pàgines imparells per als anversos i pàgines parells
per als reversos). I la miniatura marcada amb un color gris més fosc

Cercador

Arbre de continguts

és la que estem visualitzant a l’àrea principal de treball. La zona grisa canvia de lloc mitjançant un efecte de rotació, en funció de si estem visualitzant l’anvers o el revers de la
pàgina.
A la part superior d’aquestes miniatures se situen els botons de les pàgines, que actuen
directament sobre els fulls que componen el document. Si mous el ratolí per sobre de cadascun dels botons, apareix un text que n’indica la funció. A continuació et descrivim aquestes funcions.

Afegir una pàgina. Afegeix un full en blanc al final del quadern.
Eliminar. Esborra la pàgina seleccionada a l’àrea de miniatures.
Duplicar la pàgina. Duplica la pàgina seleccionada a l’àrea de miniatures.
Editar fons. Aquest botó només funciona quan treballem amb el revers de les fitxes.
Quan es prem, es deshabilita l’arbre de continguts i es poden editar els textos del
revers (normalment, orientacions didàctiques o criteris pedagògics). Si es torna a
prémer el botó, l’arbre de continguts s’activa i així es poden incloure elements
associats addicionals al revers.

Els botons principals poden estar deshabilitats en funció del que estiguem fent a l’àrea de
treball. Per exemple, els últims botons d’alineació i profunditat de capes únicament s’habiliten si hi ha diversos elements seleccionats a l’àrea principal de treball.

Projecte nou. Crea un nou quadern des de zero o basat en una plantilla existent.
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Editar projecte. Per canviar el nom del quadern desat prèviament. Està deshabilitat
si el material creat encara no s’ha guardat. És important desar els quaderns creats
amb noms descriptius, com per exemple «2-3 anys TRIM-2 19-20» (segon trimestre
2019/2020).

Obrir el projecte. Per continuar treballant sobre un quadern desat prèviament.

Guardar el projecte. Cal recordar que és molt important desar els canvis fets quan
considerem que el treball que s’ha elaborat és important.
Guardar els projectes com a. Permet fer una còpia d’un quadern amb un altre nom.
També es pot duplicar un projecte des de la pantalla «Obrir».
Ordre d’impressió. Obre un carretó en el qual es pot fer la comanda d’una impressió
d’un quadern creat. En funció de la comanda que es faci (nombre d’exemplars, nombre de pàgines) s’apliquen descomptes en el preu total.
Pujar imatge. Permet pujar fotos i altres arxius d’imatge al nostre compte d’usuari.

Eina ràpida per a text. Permet incloure text en una fitxa, de manera ràpida. Disposa
de dues versions: paraula i paràgraf.

Traçar línia. Inclou una línia (configurable) a la pàgina activa.
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Botons de disposició d’objectes. Per alinear diversos objectes seleccionats horitzontalment, verticalment o per canviar l’ordre de diversos objectes superposats.
El selector de comunitats i llengües permet commutar entre opcions lingüístiques diverses. El canvi afecta la interfície i els objectes que tenen text associat. A la dreta d’aquest
botó hi ha el cercador, que serveix per localitzar elements entre els diferents objectes que
componen l’arbre de continguts. Si, per exemple, busquem un «dofí» per introduir-lo en
una de les pàgines del quadern, quan comencem a escriure en el camp del cercador començaran a aparèixer les coincidències i les
categories a les quals pertanyen els elements
localitzats. Tan sols clicant a una de les coincidències, l’element seleccionat s’incorporarà
a la part central de la pàgina de treball.

L’arbre de continguts és la part fonamental de l’eina Creem. Per·
met introduir recursos que faciliten crear continguts amb un sol
clic i amb múltiples combinacions mitjançant un senzill sistema
de configuració. Està distribuït en categories diferents: bits d’intel·
ligència, fotografies, composicions, dibuixos, avaluacions, recur·
sos i temàtics.
Alguna d’aquestes branques pot estar oberta en el moment de
començar a treballar amb l’eina, simplement per facilitar l’accés a
aquests recursos i que l’usuari pugui veure totes les subcategori·
es que el componen. Cada branca de l’arbre de continguts de
recursos té un «+» que indica que hi ha més contingut i que es
pot desplegar la branca, o un «-» que indica que no hi ha més
elements en aquest grup. L’usuari pot plegar la branca per visua·
litzar la resta dels continguts.
Cada element que penja d’una branca està representat per una
miniatura i un títol orientatiu. Introduir un d’aquests recursos a la
pàgina activa és tan fàcil com fer-hi clic. D’aquesta manera, apa·
reixerà al centre de l’àrea de treball i el podrem posicionar on
vulguem, com també redimensionar-lo (augmentar-ne la mida) i
donar-hi les mides que vulguem per acoblar-lo a la resta dels
elements que hàgim introduït a la pàgina.
Cada vegada que seleccionem un dels objectes que conté la pà·
gina, apareixeran uns punts selectors que en determinen la mida;
hi podem situar a sobre el ratolí i fer-los més grans o girar-los des
de les cantonades.
Eliminar cada objecte que tenim a l’àrea de treball és tan fàcil
com seleccionar i prémer la tecla Supr (Windows) o Delete (Mac).
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La barra d’informació, situada a la part inferior dreta, proporciona informació sobre l’eina.
D’una banda, tenim informació de l’usuari que hi està treballant; aquest enllaç ens permet
sortir de la sessió o accedir a més informació fent-hi clic: historial i detalls de les comandes,
vals de descompte, adreces de tramesa i facturació i dades personals. També ens informa
del nombre de pàgines que podem crear (normalment il·limitades), d’altres productes dis·
ponibles a Eureka! i de les actualitzacions fetes.

Crear un nou quadern

Com en la majoria de les aplicacions que hi ha al mercat, podem crear un nou quadern
d’exercici, projecte educatiu o material didàctic des de zero, des del no-res, o basar-nos en
una plantilla que ja existeixi. De la primera de les maneres, hem de fer tot el treball de creació del material educatiu, i de la segona, podem aprofitar el material desenvolupat per
Santillana i personalitzar-lo perquè sigui el més adequat per a l’alumnat.
En aquest cas partirem de zero i crearem un projecte en blanc. Prement el botó de «Projecte nou» s’obre el selector de plantilles. Només cal clicar a «Acceptar» per crear un nou
quadern.
Quan seleccionem l’opció d’un nou projecte en blanc, hem de tenir diversos aspectes en
compte. La primera cosa és que els colors corporatius de les il·lustracions i dels títols han
de canviar (o ho poden fer ) si tenim configurats aquests paràmetres a la fitxa de client.
Si hem pujat el logotip del nostre centre educatiu, el logo d’Eureka! desapareixerà i es mostrarà el nostre. La coberta també tindrà els colors corporatius del centre si s’han especificat
aquests colors a la secció El meu compte de la pàgina principal del web.
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Com que l’espai reservat per al logotip té una forma quadrada, per ressaltar-lo més és molt
important crear-ne una versió amb aquesta forma, ja que si és massa allargat o massa vertical es redimensiona proporcionalment i no
es visualitza tan bé. Encara que tinguem un
logo allargat, val més crear-ne una versió
ATENCIÓ
quadrada i fer-la servir.
El logo de l’escola es pot incloure
a les portades dels quaderns,
però per fer-ho cal que estigui
pujat prèviament a la secció
El meu compte - Les meves
dades personals de la pàgina
principal d’Eureka!
En aquesta mateixa pàgina es
pot especificar el color corporatiu
del centre per fer-lo servir també
a les portades.
Recorda sempre de prémer el
botó «Guardar el projecte» quan
hi facis qualsevol modificació.

Quan creem un document en blanc, el primer que l’aplicació ens ofereix és una portada per
defecte en què es poden canviar i editar el títol i el subtítol del projecte. A la portada no es
poden afegir elements de l’arbre de recursos, i per això està deshabilitat.
Tampoc no podem variar on posa «Nom», a la part inferior esquerra, ja que simplement és
un títol amb un espai disponible per escriure-hi amb retolador el nom de l’alumne o l’alumna quan rebem els projectes educatius impresos.
Per poder canviar la plantilla per defecte que apareix en crear un nou projecte en blanc, tan
sols has de clicar al selector de plantilles, el botó situat a la part superior dreta del full de
treball principal.
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Seleccionis la plantilla que seleccionis, es mantenen el títol i el subtítol que hagis escrit si
l’has editat, i s’afegirà el teu logotip i els colors a la portada i la contraportada en funció de
la teva imatge corporativa.

També pots editar el lema que apareix a la contraportada, «Una forma de créixer. Una manera d’ensenyar», de manera que hi pots introduir la teva pròpia llegenda, l’adreça del teu
centre educatiu, les diferents escoles que tens, etc. Per fer-ho, només cal que cliquis a la
miniatura de la contraportada i, quan aparegui a l’àrea principal de treball, que facis clic
sobre el text per editar-lo, igual que has fet amb el títol i el subtítol de la portada.
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En prémer sobre l’única pàgina en blanc que compon el projecte, a la barra de miniatures,
s’habilitarà l’arbre de recursos de la part dreta de la pantalla i hi podràs introduir tots els
objectes que vulguis, afegir pàgines al projecte i desenvolupar completament la teva proposta educativa.

Treballar a partir d’una plantilla
La plataforma Creem disposa de plantilles de projectes educatius per a Infantil en diferents
idiomes per facilitar la tasca de l’equip docent a l’hora de crear els projectes educatius, amb
l’avantatge que s’hi pot canviar qualsevol cosa en qualsevol moment per adequar-se a la
seva manera de treballar.
Quan basem el projecte nou en una plantilla que ja existeix, es crea un nou projecte en què
s’inclou tot el contingut generat prèviament per Santillana. A partir d’aquí, ets lliure de modificar-ne tot el que vulguis. Tingues en compte que en alguns dels projectes les imatges
no són configurables, però en altres sí (les pots modificar mitjançant el quadre de control
que apareix quan hi cliques a sobre).
Hi pots afegir, eliminar o duplicar pàgines, editar cadascun dels objectes i modificar-ne la
mida o la posició, canviar-ne qualsevol dels paràmetres de configuració i desar el treball
amb un nom descriptiu per al projecte.
Podràs comprovar que a
l’esquerra de la
pantalla apareixen miniatures de les pàgines que el
componen i
les podràs editar tan sols clicant-ne l’anvers o el revers.
Així mateix, pots editar i modificar la portada i la contraportada canviant la plantilla que hi ha
per defecte, i canviar-ne el títol, el subtítol i la llegenda que apareix per darrere tal com hem
explicat anteriorment.
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ATENCIÓ
Crear un projecte nou basat en una plantilla no modifica la plantilla. Podem
generar tots els documents nous basats en una mateixa plantilla que vulguem
i desar-los amb els noms i les modificacions fetes, però la plantilla continuarà
sent l’original.

Anvers i revers de les fitxes

Les pàgines dels quaderns d’Eureka! Creem estan dissenyades per tenir a l’anvers l’àrea
principal de treball del quadern del projecte educatiu. A l’anvers, hi pots introduir qualsevol
dels objectes que componen l’arbre de recursos. És una pàgina en blanc on pots inserir
elements i configurar-los segons les teves necessitats i les de l’alumnat.
Al revers de cada fitxa està previst que hi figuri l’objectiu pedagògic de l’activitat. També pot
contenir una explicació per als familiars, comentaris, cançons i la resta del material educatiu complementari a la fitxa principal de treball, com algun element més agafat de l’arbre
de continguts. Com que tu et construeixes el teu propi projecte educatiu, pots decidir quin
material vols i com el vols.
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A la vista de revers de les fitxes, apareix un botó d’edició a la cantonada superior dreta de
l’àrea de treball. Prement aquest botó es pot accedir a diverses pantalles per introduir text
en aquesta part posterior de cada fitxa.

ATENCIÓ
Perquè la configuració que volem s’apliqui a totes les pàgines del quadern, i no
tan sols a l’actual, cal prémer el quadre de verificació que hi ha a la part inferior
del menú emergent.
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TREBALLAR AMB OBJECTES
CONFIGURABLES

EN AQUESTA SECCIÓ...
Aprendràs a ubicar objectes de
diversos tipus a l’àrea de treball.
Descobriràs els diferents tipus
d’objectes que es poden
configurar i les possibilitats
de modificació que tenen.
Et donarem algunes idees
per generar fitxes fent servir
els objectes configurables.
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Configurar els objectes

Ja saps que per col·locar a l’àrea de treball qualsevol objecte de l’arbre de continguts de la
dreta només et cal clicar a les miniatures de la dreta de la pantalla. Cadascun dels objectes
que introdueixes a les pàgines del quadern del projecte educatiu és configurable.
Per poder configurar un objecte determinat hem de tenir en compte dues coses: la primera és que l’objecte ha d’estar seleccionat. Per fer-ho, només cal fer-hi clic a sobre, de manera que apareixeran uns punts delimitadors que ens indicaran que està seleccionat. I la
segona, hem de tenir marcada la casella de verificació que té com a llegenda «Mostrar
opcions», situada a la part superior dreta de la pantalla, a sobre de l’arbre desplegable de
continguts (per defecte, està marcada).
Quan tinguem seleccionat l’objecte, el podem moure per la pantalla i, arrossegant-lo amb
el ratolí, el podem situar on vulguem. També el podem redimensionar, és a dir, canviar-ne
la mida acostant el cursor del ratolí a les cantonades (punts delimitadors de l’objecte); veurem que el cursor canvia per unes fletxes en diagonal que ens permetran estirar l’objecte i
fer-lo més gran o més petit.
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Quan estiguem visualitzant les propietats de l’objecte, veurem que es mostren en una
finestra emergent situada a prop del mateix objecte que conté diverses pestanyes amb
diferents propietats agrupades segons categories. Cadascuna d’aquestes pestanyes pot
estar habilitada o no en funció de les propietats de l’objecte, que poden variar d’acord amb
la seva naturalesa. La primera de les pestanyes disponibles es correspon amb les opcions
generals de l’objecte. La pots recórrer per veure’n totes les possibilitats disponibles; són
força intuïtives. Quan en modifiquis una, podràs comprovar el resultat del canvi de configuració, ja que l’objecte
variarà en funció dels
paràmetres que hagis
triat en temps real.

La segona pestanya es correspon amb les opcions de gràfic i, com hem comentat anteriorment, poden variar en funció de l’objecte seleccionat. En l’exemple següent veiem les
propietats que es mostren per defecte en un objecte que utilitza diversos dibuixos.

Les propietats d’una mateixa categoria
varien segons l’objecte triat. Quan es
tracta de dibuixos com els d’aquest
exemple, podem seleccionar diferents
propietats de traços i de color, seleccionar només traç, línies de punts, etc.
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La tercera pestanya de la finestra de
configuració correspon a les opcions
de línia. Com la resta de les pestanyes, pot estar habilitada o deshabilitada en funció de la naturalesa de
l’objecte. En aquest cas, hem canviat
el color dels requadres a blau i hem
posat un gruix més gran a la línia puntejada.

La quarta pestanya permet intervenir sobre el
text. No tots els objectes
tenen text inclòs, però
també s’hi pot afegir amb
les eines de text que hi
ha a la part superior de la
pantalla d’Eureka!
Podrem configurar el
text i canviar-ne la font,
el color, afegir-hi contorn, traç interior, pauta,
etc.
A banda de la configuració de pestanyes de
cadascun dels objectes,
tots els que són configurables es poden
agrupar en dos tipus diferents. Són els aleatoris
i els cíclics.
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objectes aleatoris. Aquests objectes, cada vegada que s’actualitzen, generen un recurs
educatiu diferent. Es distingeixen prement el botó d’actualitzar; els elements es combinen
a partir d’un algoritme que no generarà mai el mateix recurs, sinó que cada vegada serà

diferent. Cada cop que facis clic sobre el botó podràs crear un nou objecte. Fixa’t també
que, quan ho tinguis tot configurat, ho podràs copiar i enganxar de manera que es generarà una instància de l’objecte de la mateixa forma, mida i configuració, però que, si vols variar, simplement prement aquest botó et generarà recursos il·limitats del mateix tipus.
A més de canviar l’objecte de manera aleatòria, se’n poden modificar els paràmetres de
configuració per variar-ne la complexitat, el color, afegir-hi més elements, etc. Les possibilitats són il·limitades.

23

objectes cíclics. En alguns recursos, el botó «Actualitzar» mostra una llegenda sobre el
nombre de variacions que hi ha (per exemple, «1 de 5» ). En aquest cas no es tracta d’un
objecte aleatori, sinó cíclic: no té variacions il·limitades i el botó «Actualitzar» anirà mostrant
les possibilitats de modificació del recurs.
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Si premem el botó «Actualitzar» i arribem al final del cicle (tal com es veu a l’exemple de la
imatge següent, on es mostra la llegenda «9/9»), si tornem a clicar al botó tornarem a començar i es mostrarà la primera de les opcions de l’objecte («1/9»). Aquesta manera d’actuar és present en objectes com ara fotografies, versions de dibuixos, composicions
d’aquests, etc.

Ubicar i distribuir els objectes a la pàgina

Després de col·locar un o diversos objectes en una pàgina del quadern, s’hi poden fer diferents accions perquè el resultat sigui el millor des del punt de vista gràfic i pedagògic.
alinear objectes. Quan s’afegeix un objecte a la pàgina del projecte educatiu, com hem
vist, es delimita per un rectangle amb uns punts que et permeten redimensionar-lo o moure’l per la zona de treball. Si hi afegim diversos objectes, els podem situar a qualsevol part
de la pantalla. La majoria de les vegades, per a primer cicle d’Infantil no cal
més, però Creem disposa d’unes eines d’alineació d’objectes. Podem
alinear els objectes seleccionats amunt, avall, a l’esquerra i a la dreta. També els podem separar de manera equidistant per distribuir-los a la pàgina.
Pots provar totes les opcions dels botons. Per fer-ho, has de tenir diversos objectes seleccionats, almenys dos, perquè si no els botons estaran deshabilitats. Per seleccionar diversos objectes, com en la majoria dels programes que hi ha al mercat, ho pots fer de dues
maneres: la primera és seleccionar el primer objecte i prémer la tecla «SHIFT» o majúscules i, sense deixar-la anar, seleccionar un per un tots els objectes que vulguis alinear. Apareix un rectangle de color blau que delimita els objectes seleccionats.
Pots desseleccionar un objecte determinat tornant-lo a prémer i s’eliminarà
de la selecció.
Una altra manera de fer aquesta selecció és utilitzant el ratolí i fent clic
sobre una part de la pàgina i, sense
deixar anar el botó principal, abastar
tots els objectes que vulguem seleccionar.
Tingues en compte que si no abastes
tot l’objecte no se seleccionarà; és a
dir, cal incloure la zona que no es veu fins que el selecciones de manera unitària i apareixen
els punts que el delimiten. També has de triar tota aquesta zona.
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profunditat de capes. Com en gairebé tots els programes que hi ha al mercat, la plataforma Creem disposa d’un sistema de profunditat de capes per distribuir-hi els objectes.
Per defecte, cada objecte nou que col·loquem a la pàgina se situa per sobre dels altres.
Pot ser que, si volem seleccionar un objecte, si hi cliquem no se seleccioni; això té lloc perquè n’hi ha un altre per sobre que n’abasta tota la mida. Per solucionar-ho, podríem fer
aquest objecte de primera línia més petit, cosa que ens permetria accedir al que
està en segon pla, tot i que l’acció correcta seria fer servir els botons de profunditat de capes per enviar-lo al davant de tot o a poc a poc, capa per capa. Les
diferents opcions d’aquest botó serveixen precisament per a això.

copiar i enganxar objectes. Copiar i enganxar funciona igual que en tots els programes
disponibles al mercat. Primer se selecciona l’objecte, després es copia i tot seguit s’enganxa, de manera que se’n fa una còpia.
Seleccionar l’objecte a la plataforma Creem és tan fàcil com clicar a l’objecte que volem;
apareixeran unes línies delimitadores juntament amb quatre punts que en mostren les
cantonades. Per copiar l’objecte cal fer servir la combinació de tecles CTRL + c, estàndard
en informàtica. I, per enganxar-lo, la combinació de tecles és CTRL + v. Per a ordinadors
Apple, la tecla de control se substitueix per la de comandament, de manera que la combinació de tecles que cal utilitzar és CMD+c per copiar i CMD+v per enganxar.
Quan es copia i s’enganxa un objecte, se’n crea una instància que partirà amb la mateixa
mida i configuració que l’objecte original, però que pots canviar sense problemes, tant si en
vols augmentar o reduir la mida com si vols modificar els paràmetres de configuració de
l’objecte.

eliminar objectes. Per eliminar un objecte només cal que hi facis clic. Quan el tinguis seleccionat, prem la tecla de SUPR del teclat. Si utilitzes ordinadors Apple, per fer la mateixa
acció has de combinar de manera simultània les tecles de funció amb la d’esborrar a l’esquerra, és a dir, FN + DEL, ja que no tenen tecla de suprimir.
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Recorda que aquesta categoria i les següents de recursos i objectes que descrivim en
aquest apartat del manual es poden seleccionar a l’arbre de recursos, a la dreta de la pantalla.

3

ELS CONTINGUTS
DE CREEM

EN AQUESTA SECCIÓ...
Descobriràs tots els elements
inclosos a Creem, que podràs
fer servir per produir els teus
propis quaderns.
Coneixeràs les aplicacions
didàctiques principals de
cada recurs.
Aprendràs a crear fitxes combinant tots els recursos.
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Bits

La categoria de bits es correspon amb imatges o fotografies que s’han retallat per eliminar-ne elements auxiliars i no distreure l’atenció de l’alumnat. Per exemple, si seleccionem el bit d’un cavall, es mostrarà la fotografia d’aquest animal retallada sobre un fons
blanc.
Les opcions de configuració per a aquest tipus d’objectes es categoritzen en pestanyes
que agrupen funcionalitats. Són fàcils de fer servir i molt intuïtives. Cal destacar-ne les següents:
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idioma del text. Permet incloure la llegenda en tres idiomes. Hi pots incloure el nom de
l’objecte de manera manual, però no cal fer-ho perquè el sistema té emmagatzemat el
nom i la seva traducció a múltiples idiomes. Això et permet treballar de manera multilingüe.
alineació del recurs. Cada objecte que s’introdueix en el projecte educatiu està delimitat
per un rectangle i uns punts a les cantonades. Es fa així perquè, a l’hora de crear una matriu
d’elements (utilitzada en molts recursos), quedin perfectament quadrats i es distribueixin
de manera uniforme. Pot passar que, en funció de l’element que es mostri, es vegi més o
menys espai de zona blanca o transparent. Per exemple, no és el mateix mostrar un elefant
que un clarinet. Per poder treballar de manera unitària i poder desplaçar una mica més els
objectes dins de la zona delimitadora hi ha aquesta opció, amb la qual els pots alinear més
a l’esquerra, a la dreta, amunt o avall.

Tot i que no és una propietat en si mateixa, recorda que hi ha l’herència de propietats del
text. Totes les propietats configurables a la pestanya de text es poden seleccionar, de manera que tens la possibilitat d’introduir el text del nom de l’objecte en qualsevol idioma. Així,
també podràs treballar la lectoescriptura, en configurar el nom del recurs d’una manera o
d’una altra.
Hi ha recursos de bits tan variats com ara animals, coses de casa, de l’escola, de comptar,
educació viària, esports, fruites, instruments musicals, peces de roba o mitjans de transport.
Aquesta llista i els elements que la componen s’actualitzen contínuament, i per això poden
variar amb el temps.
Aquests objectes són cíclics. Tal com hem explicat anteriorment, quan s’obre la finestra de
configuració del recurs et trobaràs a la part superior dreta una numeració que indica la
instància on et trobes del mateix recurs. Pots anar prement el botó «Següent» per veure
més elements del mateix objecte. Si no n’hi ha més versions, el botó es deshabilitarà i la
llegenda amb el nombre de versions de l’objecte no es mostrarà.
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Dibuixos

La categoria de dibuixos correspon a il·lustracions vectoritzades a tot color. Que siguin vectors vol dir que si se’n redimensiona la mida no perden resolució, ja que es creen a partir de
fórmules matemàtiques que fan els traços cada vegada.
Disposes de categories tan variades com ara animals, aliments, emocions, coses de casa,
de l’escola, de comptar, cos humà, formes bàsiques, hàbits, colors, esports, fruites, instruments musicals, peces de roba o transports. Aquesta llista i els elements que la componen
s’actualitzen contínuament, i per això poden variar amb el temps.
Les opcions de configuració per a aquest tipus d’objectes es categoritzen en pestanyes
que agrupen funcionalitats. Són fàcils de fer servir i molt intuïtives. Cal destacar-ne les següents:
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estil dibuixos: Tot i que el dibuix està il·lustrat a tot color, hi ha versions del mateix objecte
en els colors bàsics: en tons verds, blaus, grocs i vermells. Això permet que puguis fer servir els que vulguis en funció de les estacions de l’any, per exemple. A més de tenir una
versió de tan sols el traç de l’objecte i una altra amb el traç puntejat, pots utilitzar aquests
elements per traçar-los o pintar-los.

idioma del text: Et permet treballar fins i tot amb tres idiomes. El recurs el pots deixar sense nom o afegir-l’hi tu de manera manual amb un altre objecte de text, però si selecciones
qualsevol dels idiomes dels tres desplegables et trobaràs que el dibuix ja té traducció a
diversos dels idiomes disponibles a l’eina.
alineació del recurs: Cada objecte que s’introdueix en el projecte educatiu està delimitat
per un rectangle i uns punts a les cantonades. Es fa així perquè, a l’hora de crear una matriu
d’elements (utilitzada en molts recursos), quedin perfectament quadrats i es distribueixin
de manera uniforme. Pot passar que, segons l’element que es mostri, es vegi més o menys
espai de zona blanca o transparent. Per exemple, no és el mateix mostrar uns platerets que
una flauta. Per poder treballar de manera unitària i poder desplaçar una mica més els objectes dins de la zona delimitadora hi ha aquesta opció, amb la qual els pots alinear més a
l’esquerra, a la dreta, amunt o avall.
Tot i que no és una propietat en si mateixa, recorda que hi ha l’herència de propietats del
text. Totes les propietats configurables a la pestanya de text es poden seleccionar, de manera que tens la possibilitat d’introduir el text del nom de l’objecte en qualsevol idioma. Així,
també podràs treballar la lectoescriptura, en configurar el nom del recurs d’una manera o
d’una altra.
Aquests objectes són cíclics. Tal com hem explicat anteriorment, quan s’obre la finestra de
configuració del recurs et trobaràs a la part superior dreta una numeració que indica a la
instància on et trobes del mateix recurs. Pots anar prement el botó «Següent» per veure
més elements del mateix objecte. Si no n’hi ha més versions, el botó es deshabilitarà i la
llegenda amb el nombre de versions de l’objecte no es mostrarà.
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Imatges

La categoria d’imatges es correspon amb fotografies que s’han fet per treballar els temes
curriculars. Encara que les fotos estan classificades per diferents categories, es poden treballar de manera diferent i amb un objectiu també diferent. Per exemple, una fotografia
d’un arbre gegant al costat d’una persona pot tenir per a algú l’objectiu de treballar els
contraris gran/petit o alt/baix, o simplement treballar els colors fent servir una imatge que
causi sensació entre l’alumnat per la seva envergadura.
Les opcions de configuració per a aquest tipus d’objectes es categoritzen en pestanyes
que agrupen funcionalitats. Són fàcils de fer servir i molt intuïtives. Cal destacar-ne les següents:
idioma del text: Et permet treballar fins i tot amb tres idiomes. El recurs el pots deixar sen-
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se nom o afegir-l’hi tu de manera manual amb un altre objecte de text, però si selecciones
qualsevol dels idiomes dels tres desplegables, et trobaràs que el dibuix ja té traducció a
diversos dels idiomes disponibles a l’eina.

Tot i que no és una propietat en si mateixa, recorda que hi ha l’herència de propietats del
text. Totes les propietats configurables a la pestanya de text es poden seleccionar, de manera que tens la possibilitat d’introduir el text del nom de l’objecte en qualsevol idioma. Així,
també podràs treballar la lectoescriptura, en configurar el nom del recurs d’una manera o
d’una altra.

Tens recursos d’imatges tan variats com ara animals, els cinc sentits, educació viària, aliments, emocions, coses de casa, de l’escola, de comptar, cos humà, formes bàsiques, hàbits, colors, esports, fruites, instruments musicals, peces de roba o transports. Aquesta llista i els elements que la componen s’actualitzen contínuament, i per això poden variar amb
el temps.
Aquests objectes són cíclics. Tal com hem explicat anteriorment, quan s’obre la finestra de
configuració del recurs et trobaràs a la part superior dreta una numeració que indica a la
instància on et trobes del mateix recurs. Pots anar prement el botó «Següent» per veure
més elements del mateix objecte. Si no n’hi ha més versions, el botó es deshabilitarà i la
llegenda amb el nombre de versions de l’objecte no es mostrarà.
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Les meves imatges

La categoria de «Les meves imatges» correspon a fotografies que pot pujar l’usuari mateix
per complementar les que componen la plataforma. És una categoria molt útil per introduir
en el projecte educatiu imatges de festes locals, fotografies fetes al mateix centre educatiu,
al pati, en una excursió, etc.

Utilitza el botó de la botonera principal etiquetat com a «Pujar imatge», posa nom a la imatge que vols pujar i selecciona-la de la carpeta on la tinguis prement el botó «Seleccionar
arxiu» de la finestra emergent.
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Cal que tinguis en compte que qualsevol imatge que introdueixis a l’aplicació ha de tenir
llicència d’ús, tant si és perquè les famílies t’han autoritzat per fer-les servir, perquè són
imatges d’arxiu amb llicència d’ús lliure o bé perquè disposes d’una subscripció de pagament amb recursos que pots utilitzar sense problema. No és legal fer servir imatges d’altres
persones o baixades d’internet. Aquesta pràctica pot ocasionar problemes legals, sobretot
si vens aquest material.

Composicions

Les composicions són un conjunt d’objectes individuals agrupats en un sol objecte. Tenen
com a missió oferir-te un conjunt d’il·lustracions o fotografies més complex perfectament
optimitzat perquè no consumeixi recursos excessius de memòria.
Si observes aquest exemple,
veuràs que la il·lustració té elements tan diversos com ara tres
personatges, elements com el
lavabo, la tovallola, el tovalloler,
la banyera, etc. Hi ha més de 15
objectes que componen la il·
lustració; això implica que, si els
introduíssim a la pàgina un per
un, caldria redimensionar-los,
posicionar-los i distribuir-los
per capes, a més que l’ordinador gestionaria quinze elements en memòria. Tractant tots aquests objectes com un únic objecte s’optimitza la gestió
de memòria i el treball de l’usuari o usuària, a banda que et permet afegir més elements a
la pàgina sense cap problema.
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En aquest altre exemple de
composició, mostrem la inclusió de 80 objectes individuals (fotografies que consumeixen recursos de
memòria) distribuïts en 4 instàncies d’un mateix objecte
composició (voltejades amb
diferents versions). Això ofereix a l’usuari l’objectiu requerit, però sense fer servir
més memòria i recursos de
sistema que els imprescindibles.

Recursos

L’autèntic potencial de l’eina Creem, com hem indicat en capítols anteriors, és el banc de
recursos disponible a l’arbre de recursos de la part dreta de la pantalla. Et permet crear
continguts variats de manera ràpida i senzilla.
atenció. El contingut de la categoria d’atenció està format per objectes configurables integrats ja per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de memòria i faciliten la feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre múltiples paràmetres de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.
Un exemple de contingut és una matriu d’elements en què cal identificar l’objecte de la fila
que es correspon amb la mostra de l’esquerra. Es pot variar la complexitat de l’exercici: més
o menys files, més o menys objectes, color dels objectes (per pintar o traçar), amb un re-
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curs diferent cada vegada que prems el botó «Següent» i s’actualitza l’objecte.

Un altre objecte de generació de continguts per identificar l’intrús pot ser una matriu en
què siguin tots esportistes menys un, per pintar el que no es correspon amb els altres, encerclar els que fan esport, enganxar un gomet en el que no en fa.

Les opcions són múltiples i canviar de configuració o generar nous recursos es redueix a
un clic. Ofereix objectes il·limitats combinant-ne els paràmetres de configuració.
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Trobar o comptar elements de la matriu que es corresponen amb les mostres de la part
dreta. Pintar, arrodonir, ratllar elements per aconseguir un objectiu. Dimensiona la matriu
com vulguis i genera’n tantes com en necessitis amb sol clic.

colors. El contingut de la categoria de colors està format per objectes configurables integrats per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de memòria i faciliten
la feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre múltiples paràmetres
de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.
Un exemple de contingut és
aquesta fitxa, generada mitjançant un únic objecte en què cal
pintar els objectes de traç amb
els colors de la mostra. Hi pots
afegir més o menys objectes,
que es tracin a part de pintar-los, etc. Les opcions, com
sempre, són múltiples.

Un altre exemple podria ser
aquest, en el qual pots afegir la
mostra de l’objecte i traçar-lo o
pintar-lo o totes dues coses.
Simplement has de fer clic al
botó «Següent» i s’actualitzarà
el dibuix que es mostra.
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També podem crear activitats
com aquestes, dibuixos o il·lustracions que s’hagin d’acabar
de pintar.

contraris. El contingut de la categoria de contraris està format per objectes configurables
integrats per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de memòria i
faciliten la feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre múltiples
paràmetres de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.

Pots treballar els parells: amunt/avall, davant/darrere, ple/buit, dins/fora, pocs/molts,
gros/petit, a prop/lluny, llarg/curt i obert/tancat. I ho pots fer de maneres diferents combinant les opcions de configuració.
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cos humà. El contingut de la categoria de cos humà està format per objectes configurables integrats per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de memòria
i faciliten la feina del professorat, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre múltiples paràmetres de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.
Pots treballar les parts del cos o les parts de la cara en diferents idiomes, amb zones que
marquen cadascuna de les parts.
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I ho pots fer amb recursos basats en el cos humà real, amb fotografies o amb il·lustracions
representatives, i en tots dos gèneres: femení i masculí.

direccionalitat. El contingut de la categoria de direccionalitat està format per objectes
configurables integrats per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de
memòria i faciliten la feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre
múltiples paràmetres de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.

En aquest exemple, pots triar entre diferents tipus de fletxes, el nombre que vols, diferents
angles de rotació per augmentar la complexitat de l’exercici, etc.
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De la mateixa manera, tal com es mostra en aquest exemple, podem combinar tots els
paràmetres de configuració per treballar amb diferents objectes i pintar els que corresponguin.

formes bàsiques. El contingut de la categoria de formes bàsiques està format per objectes
configurables integrats per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de
memòria i faciliten la feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre
múltiples paràmetres de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.
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Pots crear des de formes bàsiques configurables mitjançant el tipus de línia, colors de farcit i contorn, les formes en si mateixes i qualsevol tipus de combinació que se t’acudeixi
entre els paràmetres de configuració de l’objecte.

grafomotricitat. El contingut de la categoria de grafomotricitat està format per objectes
configurables integrats per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de
memòria i faciliten la feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre
múltiples paràmetres de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.

En aquest exemple es mostra un grup de traços horitzontals que es pot fer servir a la tardor
amb tots els colors configurats en vermell, així es juga amb els colors i les estacions de
l’any, tal com fan alguns educadors.
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Podem combinar qualsevol tipus d’objecte en una mateixa pàgina. En aquest exemple hem
fet servir sis objectes configurats de manera diferent i alineats per muntar una cosa que per
si sola no existeix com a objecte.

En aquest altre exemple s’han utilitzat cinc elements per crear una pàgina de grafomotricitat més completa. Tot i que aquí només es veuen combinacions d’exercicis de grafomotricitat, pots combinar qualsevol tipus d’objecte a la mateixa pàgina.
lectoescriptura. El contingut de la categoria de lectoescriptura està format per objectes
configurables integrats per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de
memòria i faciliten la feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre
múltiples paràmetres de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.
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Tots els recursos relacionats amb la lectoescriptura disposen dels paràmetres de configuració del mateix recurs més els paràmetres propis dels caràcters en si. Per exemple, el de
la sopa de lletres que mostrem a la imatge següent té propietats d’augment o disminució
del nivell de dificultat (s’hi poden afegir més lletres o treure’n), i també mostrar o amagar la
llista de paraules que cal
buscar, entre altres paràmetres de configuració.

Però, a més, té altres paràmetres de configuració relatius a la mateixa font. Recorda que
cada font està formada per múltiples fonts, cosa que et permet configurar cada lletra, nombre o paraula que apareix al recurs modificant-ne el tipus de lletra, si vols majúscules o
minúscules, l’idioma del text, si vols pautes dobles o triples, farcit o no i color de l’interior,
contorn o no i color de contorn, fletxes de començament o no i color, i punts per traçar les
lletres o no i color d’aquests punts.

I recorda que, per a cada recurs de l’arbre de recursos, sigui de la categoria que sigui, si
conté lletres o nombres, disposarà d’aquestes opcions de configuració. Això et permetrà
treballar la lectoescriptura al mateix temps que treballes les matemàtiques, l’atenció o els
colors.
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Tot i que l’eina Creem no és un editor de text, hem detectat les necessitats dels docents
d’incorporar textos tant per treballar amb paraules com línies de text per indicar objectius
pedagògics (si no es fan servir els que estan destinats per a això) i paràgrafs per afegir-hi
comentaris, rimes, lletres de cançons, etc.

Per això, hem creat tres nous recursos de text per fer composicions complexes en una mateixa pàgina. D’aquesta manera pots utilitzar un recurs de paraula per introduir paraules
separades i posicionar-les al llarg de la fitxa de treball, de manera que el pots superposar
o combinar amb altres recursos al llarg de l’àrea de treball. Pots utilitzar el recurs de frase
per escriure una línia de text que estarà delimitat per un rectangle molt més allargat. O
emprar el recurs de paràgraf amb unes dimensions del text més verticals, cosa que et permetrà introduir textos amb canvis de línia i alinear-los a l’esquerra, a la dreta o al centre.
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Per treballar amb aquests recursos de text, pots accedir-hi des de l’arbre de recursos de la
part dreta de l’àrea de treball o des d’un accés directe als botons principal situats a la part
superior esquerra de la pàgina de treball.

matemàtiques. El contingut de la categoria de matemàtiques està format per objectes
configurables integrats per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de
memòria i faciliten la feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre
múltiples paràmetres de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.

Tingues en compte que tots els recursos que tinguin com a objectiu pedagògic principal
treballar les matemàtiques poden ser susceptibles de tenir dígits, és a dir, caràcters numèrics. Això implica que cadascun d’aquests caràcters, tant si són nombres com signes matemàtics com ara l’igual, la suma o la resta, tenen propietats com els recursos de lectoescriptura.
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Per això podem canviar-ne el tipus de lletra, seleccionar si volem contorn per al caràcters i
de quin color, i el mateix per a l’interior, les fletxes de començament, el traç interior, els
marges o les pautes que el delimiten, etc.

A l’exemple de dalt, fins i tot pots canviar el to de la pell de les mans que es mostren, si vols
la mà esquerra o la dreta i si t’estimes més veure el dors o el palmell de la mà quan es
mostren les quantitats, que poden anar fins al cinc o fins al deu.
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sèries. Els recursos de la categoria de sèries són objectes configurables que estan formats, alhora, per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de memòria
i faciliten la feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre múltiples
paràmetres de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.

Pots crear sèries individuals per combinar-les amb altres exercicis a la mateixa pàgina o
generar grups de sèries en un únic recurs, les combinacions són il·limitades. Pots jugar amb
les combinacions dels camps de configuració de cada recurs de sèries i generar combinacions per forma, per color o de manera aleatòria.

També combinant elements d’índole molt diferent, amb nombres o amb formes geomètriques i mostrant pautes per seleccionar la solució entre les disponibles: mostrar-la, traçar-la
o pintar-la.
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Combina tots els elements que vulguis i genera sèries de manera instantània tan sols prement el botó «Següent», situat a la part superior dreta de la finestra de configuració del
recurs seleccionat.

diversos. A la categoria de diversos hi ha objectes configurables que, alhora, estan formats
per diversos objectes individuals que ajuden a reduir el consum de memòria i faciliten la
feina del docent, ja que s’alineen, es distribueixen i es canvien entre múltiples paràmetres
de configuració de manera ràpida i molt intuïtiva.
Aquesta categoria engloba els
recursos que ens heu demanat,
però que no tenen prou elements
per formar una categoria per si
mateixos.

Pots crear trencaclosques per retallar i plastificar, o dibuixos o
imatges amb quadrícules de dimensions diferents per jugar amb
el nombre de files i columnes.
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O jugar i treballar amb les monedes, per aprendre a combinar el
valor de cada bitllet i moneda per
obtenir el preu dels productes que
es mostren.

Temàtics

Pots comprovar que a l’arbre de continguts disposes d’un seguit de branques corresponents als recursos temàtics. Veuràs que les branques tenen una estructura molt semblant
o gairebé igual que l’arbre de recursos que hem vist amb anterioritat: atenció, colors, contraris, cos humà, direccionalitat, formes bàsiques, grafomotricitat, lectoescriptura, matemàtiques, sèries i diversos. La diferència fonamental és que es munten i es creen sobre un sol
tema en concret: mitjans de transport, coses de casa, coses de l’escola, professions, esports, instruments musicals, animals o peces de roba, de manera que has de decidir abans
sobre quina àrea temàtica vols treballar.
L’objectiu de crear aquesta nova branca de recursos és que pots fer servir tota la potència
que hem descrit amb anterioritat sobre la configurabilitat de cada recurs educatiu elaborat
a la plataforma Creem en un tema concret determinat. Per exemple, pots crear fitxes de
treball de matemàtiques utilitzant els instruments musicals; així, cada vegada que generis
un contingut nou s’elaborarà sempre amb instruments musicals i no apareixerà cap altre
tipus d’objecte.
Pots treballar l’atenció únicament amb mitjans de transport, les sèries amb elements que
hi ha a l’escola, la grafomotricitat només amb animals i la lectoescriptura amb la categoria
d’esports. Qualsevol combinació és possible.
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En aquest exemple cal localitzar l’intrús (àrea d’atenció). Pots observar que, tret de l’intrús,
que pertany a una altra categoria d’objectes, la resta són tot animals.

Podem treballar les matemàtiques amb objectes que es
poden trobar a casa. En aquest
exemple en concret, hauríem
d’unir les quantitats d’objectes
amb la representació numèrica corresponent.

També es poden treballar les
sèries amb la categoria de coses de classe, sense que apareguin altres objectes de qualsevol altra categoria.
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Una cosa tan avorrida com la
direccionalitat, en lloc de tractar-la amb fletxes poc atractives, la podem treballar amb la
categoria d’esports i pintar les
gimnastes que tenen la cinta a
la dreta o a l’esquerra.

Podem fer servir els instruments musicals per treballar la lectoescriptura en qualsevol idioma. Fixa’t que és el mateix recurs de l’arbre de recursos en què es combinen elements
diferents de categories diferents per mostrar el recurs, però, en aquest cas, com que s’ha
creat des de la categoria de temàtics i, en concret, des dels instruments musicals, només
apareixen objectes de música.

Un altre exemple és treballar els colors des de la categoria de peces de roba, en què es
mostra la miniatura perquè utilitzin colors semblants.
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A la categoria de diversos es pot treballar amb les professions i identificar, marcar, dibuixar
o pintar de més gran a més petit o de més petit a més gran els objectes creats en el recurs.
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També es pot pintar, quan es treballen els contraris amb la parella més gran/més petit, els
objectes corresponents a l’àrea de mitjans de transport que apareixen quan es genera el
recurs. Si identifiquem més o menys objectes, hi incloem mides mitjanes a més de grans i
petites, i si afegim una mica de rotació als objectes o els fem voltejar sobre si mateixos per
generar imatges mirall, aconseguirem augmentar la complexitat de l’exercici o treballar al
mateix temps la direccionalitat, la visió espacial, etc.

4

BONES PRÀCTIQUES

EN AQUESTA SECCIÓ...
Et donarem un seguit d’idees
i consells de bones pràctiques
perquè el que treballis amb
Eureka! Creem sigui més efectiu
i productiu.
També et direm com has de
treballar perquè consumeixis
els mínims recursos de
l’ordinador i ho tinguis tot desat
i classificat perfectament.
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Treballa net, treballa bé

Creem és un desenvolupament allotjat al núvol, cosa que implica una connexió a internet
i un ordinador per treballar amb la plataforma. Tot i que les connexions són cada vegada
millors, més veloces i fiables, i que els ordinadors són molt més assequibles (més potència
i menys costos), has de tenir en compte certes coses a l’hora de treballar amb la plataforma. I això no tan sols és convenient amb Creem, sinó amb la majoria de les eines disponibles al mercat. Treballar net i de manera ordenada implica sempre menys maldecaps.
Desa el que vagis fent contínuament, per no perdre els canvis fets sobre els quaderns per
si passa qualsevol cosa. Guarda’ls amb un nom descriptiu, no serveix de res desar-los amb
noms semblants a «Anna Ok» i les versions següents «Anna OK OK», etc., ja que després
no sabràs quin és quin. Recorda que en qualsevol moment pots canviar el nom a un projecte determinat prement el botó corresponent de la botonera principal situada a la part
superior esquerra de la plataforma. Sempre és millor tenir una nomenclatura d’aquest estil:
«Edat 2-3 T1 19-20», per exemple, per indicar que correspon al trimestre 1 del curs
2019/2020 per a les edats de 2 a 3 anys.
«S2 1-2 anys GRAFO», per exemple, per a un quadern de suport de grafomotricitat d’1 a 2
anys per al segon semestre del curs escolar.
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La flexibilitat de l’eina també et permet crear quaderns de suport per a períodes de vacances, quaderns d’idiomes auxiliars al projecte educatiu, dividir el projecte educatiu per semestres en lloc de fer-ho per trimestres o tenir un llibre per a tot el curs per als més petits.
Tu ho decideixes. Només mira d’identificar-los bé per reconèixer-los fàcilment a l’hora d’enviar-los a imprimir o recuperar-los en anys successius.

Múltiples objectes

Com que la plataforma Creem et permet elaborar quaderns de moltes pàgines i dins de
cadascuna de les pàgines pots incorporar múltiples objectes, has de saber un parell
de coses per optimitzar tant la teva feina com la memòria de l’ordinador.
La primera és conèixer una casella de verificació, «Mostrar opcions», que hi ha a la part
superior dreta per mostrar o amagar la finestra de configuració dels objectes. Sempre que
cliquem a un objecte, si aquesta casella està marcada, es visualitza lligada al recurs una
finestra amb els paràmetres de configuració. Si tenim diversos objectes a la pàgina de treball i els volem seleccionar, canviar-ne la profunditat, moure’ls al davant, etc., tenir visible
aquesta finestra de configuració cada vegada que fem clic sobre un objecte ens pot dificultar la feina. Així doncs, podem ocultar aquesta finestra momentàniament mentre treballem amb els objectes; només cal desmarcar la casella de verificació i tornar-la a marcar
quan ens calgui per configurar qualsevol dels objectes.
També hem de tenir en compte que, tot i que res no t’impedeix fer servir els objectes com
vulguis, hi ha elements creats únicament i exclusivament per a un propòsit. T’aconsellem
fer un cop d’ull a tots els elements per provar-los i, com a mínim, saber que hi són, encara
que de moment no els utilitzis. Per exemple, podries fer una sèrie de textos amb uns quadrats petits per crear una avaluació trimestral, però ja hi ha un objecte únic que ho fa. Podríem crear una línia amb un text a dalt que especifiqués l’objectiu pedagògic a l’anvers de
la fitxa de treball, però ja hi ha un seguit de plantilles de revers per a aquest ús amb estils
diferents i un tractament específic per introduir-hi els objectius pedagògics.
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Treballar amb textos

La plataforma Creem no és un editor de textos, tot i que hi ha alguns recursos per crear-los
i modificar-los, ja que treballar la lectoescriptura a les edats més primerenques és habitual.
Per això s’ha incorporat una sèrie d’objectes per treballar amb textos. Veuràs que es poden
configurar minúscules, majúscules, lletres traçades, lletres d’impremta, pauta doble, pauta
triple, sense pauta, lletres amb enllaç inicial o final, etc., i que permeten múltiples combinacions: lletres soles que comencen per determinades vocals en un ordre pedagògic establert, síl·labes sonants, paraules curtes associades a dibuixos o fotografies, paraules més
llargues o oracions curtes.
Intentar escriure un text, afegir-hi unes línies per a la pauta, unes fletxes de començament
que s’acoblin a la font per començar el traç i altres components que se’t puguin acudir és
molt difícil de fer, si no és que controles un bon programa de dibuix. Per facilitar aquesta
tasca hem creat un seguit de recursos de lectoescriptura que combinen tots aquests paràmetres i que quadren perfectament. Ho hem fet creant uns tipus de lletra que combinen
diferents fonts dissenyades expressament per a això.
Cada font realment té una font base, una font per al marge doble, una font per al marge
triple, una font per a les fletxes de començament, una font per als enllaços inicials i finals
d’algunes lletres, una font per a l’interior de la lletra i una altra font per al contorn. Això costa molt de fer, perquè ja et pots imaginar la feina que suposa tota aquesta elaboració per a
les lletres majúscules, minúscules, nombres i caràcters especials. Però implica un poder
il·limitat per crear combinacions possibles amb els textos.
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Imagina’t un contorn de la font de color blau, una línia puntejada interna groga, unes fletxetes de començament del traç en color verd i una pauta triple que té la part central pintada de color taronja. A més, escriu
al text el que vulguis, com vulguis
i en l’idioma que vulguis. Consumiràs menys recursos de la màquina i et quedarà tot perfectament quadrat i alineat.

L’àrea de treball

L’àrea principal de treball està representada a la part central de la pantalla mitjançant una
pàgina que pot ser la portada, la contraportada o l’anvers o el revers de les pàgines de la
tripa del quadern. Aquesta àrea de treball es dimensionarà en funció de la mida de la pantalla i la resolució que tingui l’equip. Com que la plataforma Creem té tantes utilitats, és
inviable treballar-hi des de pantalles petites, per això t’avisa si la resolució del teu equip és
inferior a les necessitats mínimes. També és inviable treballar-hi des del mòbil, perquè,
encara que la resolució sigui suficient (de vegades molt més gran que la de la pantalla d’un
ordinador), l’àrea de treball no ho és per treballar amb múltiples objectes en una zona tan
petita.
Aquesta àrea de treball principal es correspon amb un paper distribuït de manera horitzontal amb unes mides una mica superiors a un format de DIN-A4, exactament 325 mm de
llargada per 235 mm d’amplada. Quan enviïs a imprimir els documents que has creat, el
contingut es redimensiona perquè l’espiral de l’enquadernació no se superposi ni es perfori cap objecte introduït a la pàgina. D’altra banda, la mateixa aplicació t’impedeix moure els
objectes fora de la pàgina.
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Herència: copiar i enganxar objectes

Com hem comentat en altres apartats, una de les accions més comunes treballant amb
ordinadors és la de copiar i enganxar un objecte. Per a aquesta acció, sempre, i en tots els
programes del mercat, cal fer els passos següents:
1) Seleccionar l’objecte.
2) Copiar-lo. Ho pots fer amb la combinació de tecles CTRL + c en ordinadors amb sistemes
operatius Windows. Prem la tecla de control i, sense deixar-la anar, prem la tecla C. Ho pots
fer amb la combinació de tecles CMD + c en ordinadors Apple. Prem la tecla de comandament i, sense deixar-la anar, prem la lletra C.
3) Enganxar-lo. Ho pots fer amb la combinació de tecles CTRL + v en ordinadors amb sistemes operatius Windows i CMD + v en sistemes Apple. Prem la tecla de control o de comandament i, sense deixar-la anar, prem la tecla V.
A la plataforma Creem no hi ha cap menú d’edició/copiar i edició/enganxar per minimitzar
els botons, però sí que hi ha aquestes combinacions de tecles estàndards i que serveixen
per a tots els programes del mercat.
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Quan copiïs i enganxis un objecte se’n crearà una nova instància que hereta totes les propietats de configuració de l’objecte original. És una forma ràpida de generar contingut per
al teu projecte educatiu. Pots triar, per exemple, un grup de traços verticals, configurar-lo
amb tres traços i, amb una guia de suport i una vegada acabat el treball, amb dos clics,
copiar i enganxar l’objecte en una altra pàgina del quadern i modificar-ne els paràmetres
de configuració; també el pots deixar amb cinc traços verticals i sense guies de suport al
traç per augmentar-ne el nivell de complexitat amb tan sols dos clics més. Com que cada
vegada que actualitzes el recurs amb el botó «Següent» genera un grup de traços nous,
les possibilitats són il·limitades i la velocitat de desenvolupament, inimaginable.

Marcar i eliminar objectes

Quan introdueixes un objecte en una de les pàgines i t’interessa clonar-lo, només cal que
el seleccionis, el copiïs i l’enganxis, i, tal com hem explicat abans, que el copiïs amb les
mateixes propietats. Però potser vols saber en quina part de l’arbre de recursos es troba,
quina és la branca que li correspon, perquè vols buscar alguna cosa semblant.
Potser no el trobes amb el cercador, o bé és un recurs que va amb una plantilla i no el trobes perquè la versió de visualització és la instància número N d’una pila d’opcions. Sigui de
la manera que sigui, per trobar la localització de qualsevol objecte només has de fer-hi clic
a sobre i observar-ne la ruta a la part inferior esquerra de la pàgina.

Ho pots veure a la mostra, on hem simulat un zoom sobre la zona indicada en què apareix
un text descriptiu amb la ruta de la branca de l’arbre on hi ha l’objecte. Veuràs que coincideix amb l’objecte en si, que hem marcat amb una altra fletxa vermella a la part dreta de la
captura de pantalla.
Finalment, per eliminar objectes, només has de clicar el que vols eliminar i mantenir-lo seleccionat.
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Consumeix pocs recursos

Per crear una fitxa o una pàgina de treball, pots fer servir qualsevol dels recursos que hi ha
a l’arbre de recursos. Així i tot, és convenient introduir el menor nombre d’objectes possible
en una mateixa pàgina per estalviar consum de memòria.
Per exemple, res no t’impedeix crear una sèrie formada per objectes de formes bàsiques.
Imagina’t 7 objectes (cercles i triangles) configurats amb un color i unes vores determinades i un parell de línies per delimitar la part inferior i superior de la sèrie.
A més, vols 4 files com aquesta, de manera que el nombre d’objectes a la pàgina seria de
7 objectes + 2 línies (9), multiplicat per 4 files, i això fa un total de 36 elements en una sola
pàgina.
Els hauràs d’introduir, configurar, distribuir, redimensionar i alinear. Probablement, després
de tota la feinada aconseguiràs que tots estiguin a la mateixa mida, perfectament equidistants i alineats. Però si inverteixes una mica de temps a buscar a l’arbre de recursos un
element de sèries de polígons tindràs la feina feta. Potser no són 7 objectes exactament,
sinó 6 per fila. Potser no és exactament com el disseny que tenies al cap perquè canvia de
color o d’ordre els objectes. Però probablement te’n sorprendrà la capacitat de configuració i t’aportarà idees que no se t’havien acudit.
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Introduir aquest únic objecte a la pàgina implica un sol clic, i tindràs milers d’opcions de
configuració; cada vegada que l’actualitzis crearà una instància nova i sempre serà diferent,
cosa que ofereix opcions de treball il·limitades. A més, no et consumirà memòria de l’ordinador, es carregarà de manera immediata i hi podràs treballar fàcilment.

Objectes encapsulats

A l’hora de dissenyar tots els objectes de la plataforma Creem, tant imatges fotogràfiques
com, sobretot, dibuixos, s’han encapsulat en un rectangle delimitador que és el que apareix
quan seleccionem qualsevol dels objectes que tenim a la pàgina de treball. No és el mateix
afegir a aquest rectangle un instrument musical com una flauta que una bateria. No ocupa
el mateix un patinet que un camió en la categoria de mitjans de transport. Això vol dir que
s’han creat amb una perspectiva o que s’han distribuït d’una manera que, quan es creen
matrius d’aquests objectes, tots tenen el mateix protagonisme.
Això implica que poden quedar espais en blanc al voltant d’algun dels objectes comentats
(clarinet, flauta, girafa i altres elements o dibuixos allargats) si se situen sols a la pàgina de
treball. Per solucionar-ho, disposes d’un paràmetre de configuració que et permet ajustar
l’objecte una mica més a un dels extrems. També pot passar que vulguis fer servir un recurs, per exemple, de grafomotricitat, i al mateix temps introduir-hi altres objectes i que no
tinguis espai si col·loques un recurs de grafomotricitat de grup; per això hi ha alguna versió
d’aquests recursos com ara contenidors més verticals i horitzontals que et permetran crear
coses com aquestes:
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5

DRECERES

EN AQUESTA SECCIÓ...
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 ra que ja saps fer anar Creem,
A
coneixeràs algunes de les
dreceres més comunes per
optimitzar la feina que duguis 
a terme amb la plataforma.
Descobriràs com fer les coses
més de pressa i amb més eficàcia,
com treballar amb diferents tipus
de textos, etc.

Recursos destacats

Per facilitar la feina diària, s’ha creat un grup nou que recopila
els recursos més utilitzats de cada categoria. Es tracta només
de dreceres o accessos directes, ja que també es poden trobar desplegant l’arbre de recursos genèric i seleccionant-ne
la branca corresponent.
Disposes dels recursos més utilitzats de les categories de
formes bàsiques, grafomotricitat, lectoescriptura, matemàtiques i sèries, tot i que és una categoria susceptible de ser
ampliada o modificada en qualsevol moment.
A la primera branca del node de destacats trobem la categoria de formes bàsiques, on pots fer coses com les següents:
en el recurs de la part superior esquerra pots crear matrius de
dimensions diferents compostes per formes perquè l’alumnat
n’identifiqui les formes buscant entre les interseccions de files i columnes i dibuixant la forma que correspongui. A la part
inferior dreta, hi podem observar les formes bàsiques que es
poden generar amb la plataforma amb totes les seves opcions de colors, traços delimitadors i farciment.
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Una altra categoria a l’arbre de destacats és la de grafomotricitat. Hi trobem elements relatius al traç horitzontal i al traç vertical, i s’hi poden fer moltes coses, ja que hi ha més
recursos de formes bàsiques a l’arbre de recursos general.
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Amb el traç únic horitzontal, configurat en vermell a la part superior de la pantalla, pots
crear traços modificant la pauta, la guia de suport, els colors, la fletxa d’inici i els objectes
que hi apareixen, i afegir més objectes al full de treball, ja que només ocupa un espai apaïsat. Passa el mateix amb el traç únic vertical, configurat en color verd a la part esquerra de
la captura de pantalla. De la mateixa manera, pots crear un grup de traços tant verticals
com horitzontals mitjançant un únic objecte i configurar-lo com vulguis sense necessitat
d’alinear-los, separar-los de manera equidistant, amb el mateix color, amb els objectes
diferents o amb totes les parelles iguals, etc. Ho pots veure configurat en color blau. Hi ha
més recursos de grafomotricitat a l’arbre de recursos general.

La categoria de lectoescriptura inclou un seguit de recursos dissenyats únicament i específicament per satisfer les necessitats dels usuaris pel que fa a tipografies, mides de lletra
i ajust dels objectes a la zona de treball. No és el mateix escriure una lletra que una paraula, una oració o un paràgraf. Tot i que la plataforma Creem no és un editor de textos i hi ha
eines destinades per a cada ús, a més disposa d’aquesta sèrie de recursos de text que pots
fer servir per treballar.

Com que els rectangles delimitadors de cada objecte de la plataforma Creem tenen una
comesa, s’han desenvolupat tres recursos de text per poder disposar de qualsevol opció a
l’hora de distribuir els objectes a la pàgina de treball. Un és per a paraules, amb el qual pots
escriure el que vulguis de la manera que vulguis, tot i que has de saber que tots els objectes (imatges, dibuixos i bits d’intel·ligència) tenen associat el seu nom en idiomes diferents
i es pot mostrar mitjançant els paràmetres de configuració.
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El recurs d’edició de text (en color blau a l’exemple) té la longitud d’una oració i s’ha de fer
servir per escriure alguna línia descriptiva per indicar l’activitat que es vol desenvolupar,
alguna cosa com ara «Pinta la figura que correspon a un triangle», tot i que hi ha les plantilles de pàgina de revers del quadern que hem explicat i que es mostren en aquesta imatge per fer-ho.

En aquest recurs, per programació, evitem que s’hi puguin afegir dos espais seguits, cosa
que proporciona a l’usuari la certesa que el que s’escriu en un camp HTML és el que s’imprimeix, ja que els diferents navegadors interpreten els espais i els canvis de línia de manera diferent.

68

D’altra banda, el recurs de paràgraf té un component de text delimitat per escriure un paràgraf; hi podem introduir canvis de línia i hi podem jugar ampliant-ne i disminuint-ne la
mida de la font per aconseguir el resultat que vulguem.
La categoria de matemàtiques a la branca de destacats està formada per un seguit de recursos de la mateixa matèria d’índole diferent: d’operacions matemàtiques, d’exercicis
d’abstracció, identificació de nombres, etc., i tots hereten les propietats dels elements de
lectoescriptura, atès que els nombres també són caràcters com les lletres. D’aquesta manera, quan treballem les matemàtiques també podrem fer que l’alumnat traci o pinti el resultat d’un operació en concret.

Els més utilitzats s’han incorporat en aquesta categoria de destacats per tenir-hi un accés
ràpid, i hi pots fer coses com les que es mostren a les figures, però has de saber que hi ha
més recursos a la branca corresponent de l’arbre de recursos general.

En aquest exemple veiem com podem incorporar elements diferents per treballar les matemàtiques. Des d’un sol element, com el recurs de la part superior esquerra, on s’ha d’identificar la quantitat mostrada, fins a elements compostos en els altres recursos, en què cal sumar
elements d’una sèrie de conjunts o deduir-ne els operands o el resultat d’una sèrie d’operacions amb dígits o comptant punts.
La categoria de sèries a la branca de destacats està formada per una successió de recursos
que et permeten crear diferents tipus de sèries amb formes bàsiques, amb objectes de qualsevol tipus (mitjans de transport, coses de l’escola, animals, peces de roba, professions, instruments musicals, coses de casa, etc.) i amb nombres.
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Tens recursos que et permeten crear sèries en línies individuals i acoblar-les a la pàgina de
treball amb altres objectes configurables, i tens recursos que generen grups de sèries perfectament alineades amb múltiples paràmetres configurables que et permeten crear qualsevol tipus de seqüència sense necessitat d’incorporar-hi una gran quantitat d’elements.

Treballa amb textos

Una de les categories més utilitzades a les pàgines dels projectes educatius és la de lectoescriptura, tant per escriure una única paraula com una oració o un paràgraf descriptiu.
Per això, des de la plataforma Creem tens tres maneres d’accedir a aquest conjunt de recursos.
La primera és accedint-hi des dels botons principals, situats a la part superior de la pàgina
de treball. Veuràs que el botó de text es desplega en diferents opcions perquè hi introdueixis el recurs de text que vulguis.

El primer recurs és per introduir paraules soles, relatives, per exemple, a un objecte introduït, per donar nom a una imatge o a un dibuix afegit a la fitxa de treball, o un text per treballar la grafomotricitat, etc. El segon està dissenyat per afegir frases o oracions a la fitxa
de treball, per descriure una acció que cal fer amb els elements o els objectes que la componen. I el tercer recurs de text està preparat per introduir paràgrafs. Per treure el màxim
profit d’aquest recurs, has de jugar amb la mida de la lletra (un dels paràmetres de configuració) i redimensionar el recurs per acoblar-lo a l’espai de la fitxa de treball que vulguis.
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El quart en discòrdia té un tractament diferent. Està dissenyat a partir de les vostres
necessitats per introduir paraules i amagar-ne lletres perquè sigui l’alumnat qui
completi les paraules, i per això ho podràs
configurar per decidir quina lletra vols
amagar, quants espais vols deixar en blanc
per escriure i altres paràmetres de configuració.

La segona manera d’accedir a aquests recursos de textos és mitjançant l’arbre de recursos
situat a la dreta de la pàgina de treball, sempre que estigui habilitat, és a dir, quan tinguem
un full de l’interior del quadern que no sigui ni la portada ni la contraportada o quan no estiguem editant el revers d’un full.
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I la tercera forma, que inclou aquests recursos de textos comentats més una gran quantitat de recursos amb què pots fer tot el
que vulguis, és a través del mateix arbre de recursos, però des de
l’accés principal i no des de la drecera de recursos destacats.

Amb la resta dels recursos de lectoescriptura pots fer altres coses com les que et mostrem
a continuació, a les captures de pantalla següents.
Perquè escriguin reproduint el
text original sobre les pautes marcades seleccionant el tipus de
lletra que vols, els colors dels traços, les fletxes de començament,
etc.

Perquè identifiquin quantitats i les
relacionin amb el grafisme i la paraula que les defineix unint-les
amb línies que han de traçar.

O per localitzar una lletra en un
conjunt de lletres i traçar-la repetidament en un sol recurs configurable, tan sols un, en lloc d’afegir tants elements com els veiem
a l’exemple i consumir menys recursos de la màquina.
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Incloure objectius i indicacions didàctiques

Como hem explicat en capítols anteriors, els fulls dels quaderns estan formats per les pàgines d’anvers i revers. Les de revers tenen una particularitat especial: les pots deixar en
blanc i fer-les servir com vulguis o bé crear-les a partir de plantilles predeterminades ja
configurades a la plataforma Creem.
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Aquesta és la captura de pantalla de la plantilla més completa de què disposes a la plataforma. Té quatre zones ben definides:
La primera, a la part superior esquerra, és relativa a la fitxa de treball feta a l’anvers del mateix full. En aquesta zona tens camps destinats a introduir-hi l’objectiu pedagògic, el desenvolupament de l’activitat, el material necessari i un camp informatiu per a les famílies on es
pot indicar el treball que es fa a classe amb aquest full en concret.
La segona zona, situada a la part superior dreta, està formada per una avaluació sobre els
exercicis elaborats sobre aquesta fitxa de treball en concret. Això pot acostar més les famílies al centre educatiu, ja que no s’avalua el trimestre de l’alumnat sinó que es fa exercici
per exercici, i es pot recalcar qualsevol observació sobre la seva execució.

A la part inferior esquerra hi ha una zona més gran on pots descriure una activitat per fer a
l’aula o al pati per no carregar de fitxes l’alumnat i que no veuen les famílies des de casa.
D’aquesta manera pots descriure un joc simbòlic o un joc de grafomotricitat gruixuda que
l’alumnat no transmet als pares i les mares (que només veuen un conjunt de fitxes quan
acaba el trimestre). Hi pots escriure l’objectiu, l’activitat que s’ha de fer, el seu desenvolupament, el material per executar-la i l’ambientació inicial per motivar a fer l’activitat amb la
finalitat d’aconseguir l’objectiu pedagògic. A més, pots explicar tot això amb un seguit
d’anotacions a la secció d’interès per a les famílies.
En qualsevol d’aquestes plantilles de revers apareix el logotip del centre educatiu si s’ha
configurat prèviament, com també els seus dos colors corporatius. Aquests colors es destinen tant per posar color a les pàgines de la portada i la contraportada com per als títols
de les seccions de les plantilles de revers dels fulls del quadern educatiu.
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En aquesta altra captura de pantalla podem veure una altra plantilla, potser més usual, en
què apareix tan sols l’objectiu pedagògic, el desenvolupament de l’activitat, el material
necessari i el comentari per a les famílies, a part del logotip del centre educatiu. La part
superior de la pàgina la pots fer servir per complementar amb exercicis la fitxa de treball de
l’anvers o la pots deixar en blanc, com t’ho estimis més.

Per treballar amb qualsevol d’aquests dos exemples de plantilles o amb qualsevol de les
que hi ha disponibles a la plataforma, només cal que facis clic sobre la pàgina que vulguis
treballar i voltejar-la amb el triangle que serveix per a això a la miniatura de la pàgina.
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Després has de prémer el botó de selector de plantilles de revers, situat a la part superior
dreta de la zona de treball. Pots aplicar la plantilla triada només a aquesta pàgina o a totes
les que componen el projecte tan sols fent clic sobre el selector que veuràs a la finestra
emergent.

Res no t’impedeix crear reversos de pàgina amb rectangles delimitadors de text, línies que
els divideixen, paràgrafs explicatius per definir els objectius pedagògics, etc., tal com es
mostra a la captura de pantalla següent.

Tot i que no està dissenyat per a això, ho pots fer, però suposarà més consum de memòria
i més feina, ja que s’incorporen més objectes que cal alinear i distribuir per capes. De la
manera anterior, els objectes del revers queden bloquejats perquè no es moguin si no és
que l’usuari ho vol fer.
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Crea sense límits

Creem és una plataforma amb la qual pots dissenyar tot tipus de quaderns per elaborar
material educatiu. Un quadern, per descomptat, està format per la portada i la contraportada i un seguit de fulls interiors. Cada full té dues pàgines, l’anvers i el revers. I cada pàgina de revers la pots basar en una de les plantilles disponibles. Així mateix, hi ha plantilles
per a la portada i la contraportada.
Aquests quaderns de material educatiu es poden crear des de zero o es poden basar en
plantilles que ja tens disponibles per a cada edat madurativa i en diferents idiomes.
Cada quadern pot contenir els fulls que vulguis o que et calguin, de manera que pots crear quaderns per trimestre, de manera bimensual, per semestres o un per a tot l’any. També
pots crear quaderns auxiliars de grafomotricitat, de lectoescriptura, d’idiomes, de repàs per
a l’estiu o de suport per a les vacances. Els pots crear en un sol idioma o en diversos, escriure’n tu mateix la traducció o fent servir la dels objectes encastats a la plataforma. Pots
crear un quadern per a un curs, una classe, un grup o un alumne o alumna específic. Pots
tenir un material per als nascuts el primer semestre de curs i altres per als del segon, ja que
en edats primerenques l’edat madurativa és molt diferent.
Les pàgines interiors poden contenir tots els objectes que et calguin, tot i que has de tenir
en compte que hi ha objectes formats per molts objectes que et facilitaran la feina i que no
sobrecarregaran el sistema; t’aconsellem que facis un cop d’ull als elements que els componen. I cadascun d’aquests objectes és configurable, de manera que et permeten tenir
una infinitat de possibilitats mitjançant un sol clic.
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Les pàgines de revers poden estar basades en pàgines en blanc o en un seguit de plantilles que porten el teu logo i colors corporatius, i pots editar tots els espais que hi hagi
per als objectius pedagògics, els materials necessaris, l’explicació per a les famílies, etc.
Pots fer servir tots aquests camps o pots crear el teu propi text utilitzant les eines disponibles.
Quan tinguis acabada una pàgina, pots seleccionar-ne els objectes, copiar-los i enganxar-los en una altra per modificar-los amb el mínim esforç. Pots clonar les pàgines, moure-les i desplaçar-les pel quadern. Pots (i has de) desar la feina i duplicar projectes que ja
tinguis guardats per adaptar la teva metodologia al curs següent. El límit és la teva imaginació.

