MANUAL D’ÚS
ORIENTACIONS PER A
LA UTILITZACIÓ A L’AULA

EUREKA!
Ho he trobat!
La teva llicència per a l’accés a Eureka! (eureka.santillana.com)
et proporciona l’accés a la col·lecció de recursos digitals Ho he trobat!.
Fent servir aquests recursos podràs:
Enriquir les classes amb continguts interactius.
Configurar cada recurs perquè s’ajusti a les necessitats i capacitats del teu
alumnat.
Enviar a les famílies enllaços a les activitats digitals per continuar la feina
a casa

Eureka! Ho he trobat! inclou tres tipus de recursos digitals:
Recursos audiovisuals. Són activitats interactives, amb autocorrecció.
Es poden fer servir amb ordinador, pissarra digital o tauleta.
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Recursos per a pissarres digitals. Estan pensats per treballar amb la pissarra
i no tenen autocorrecció.
Bits dinàmics. Col·lecció d’imatges per projectar.
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Com funciona
Eureka! Ho he trobat!
El funcionament d’Eureka! Ho he trobat! és molt senzill i intuïtiu. Quan accedeixis a
l’aplicació web, veuràs la col·lecció de recursos completa. Et pots moure per la
pantalla fent scroll.

A la part de dalt veuràs que hi ha uns filtres per localitzar recursos. Pots aplicar
aquests filtres per seleccionar les àrees d’estimulació, les competències bàsiques
que es treballen, l’edat, el suport i els temes curriculars.
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Aquests desplegables
contenen les diferents
opcions per filtrar els
recursos.

Aquest selector et
permetrà canviar
l’idioma de la interfície.

Tingues en compte que els filtres són orientatius i, a més, un mateix recurs pot
estar associat a diverses competències, àrees d’estimulació, etc.

Per obrir qualsevol dels recursos, clica sobre la miniatura. Llavors s’obrirà el recurs
triat en aquesta finestra del navegador.

A la part superior de la finestra, a l’esquerra, es troben sempre els botons de
control del recurs.

Aquests botons tenen les funcions següents:
Actualitzar el recurs. Cada cop que cliquis aquest botó, la web
canviarà el recurs, però mantindrà els criteris de configuració (botó
següent). D’aquesta manera, diversos alumnes poden fer aquesta
activitat, però canviaran alguns elements (dibuixos, quantitats,
ubicacions, etc.) perquè no sigui idèntica.

El comportament de cada activitat és diferent, així que et recomanem
que les provis abans de fer-les servir amb els alumnes.
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En la majoria dels casos, les activitats interactives d’Eureka! Ho he
trobat! no estan predefinides. Es generen mitjançant algorismes que
permeten que les combinacions siguin molt nombroses. En les
activitats de matemàtiques, les combinacions diferents són infinites.

Configurar el recurs. Aquest botó obre una finestra on podràs
seleccionar les diferents opcions que ofereix cada activitat interactiva.
Pots canviar la dificultat, seleccionar diferents dibuixos, incorporar
marcadors o eliminar-los, etc. Cada activitat té el seu propi
configurador.
Crear un enllaç. Si cliques en aquest botó, es crea un enllaç directe
a l’activitat, tal com l’has configurat. Aquest enllaç apareix en la pantalla
i es copia directament en el portapapers. Una finestra emergent
t’informa del procediment que has de seguir.

Pots enganxar aquest vincle en el cos d’un correu electrònic i enviar-lo
a les famílies. Quan obrin aquest enllaç, tindran accés a l’activitat que
has creat. Però no podran canviar-ne la configuració. L’alumnat podrà
treballar a casa fent l’activitat tantes vegades com vulguin, i cada
vegada que acabin el sistema els proposarà aquesta activitat canviantne alguns elements.
Pantalla completa. Clica-hi perquè l’activitat ocupi tota la pantalla
i s’oculti la barra del navegador.
Tancar el recurs. Quan hi cliquis, la web et mostrarà una altra vegada
la llista d’activitats completa.

6

Tots els recursos i activitats inclosos a Ho he trobat! tenen aquest funcionament
bàsic. El que varia en cadascun és l’activitat que han de fer els alumnes i com
la duran a terme.
Per això, a continuació tens la descripció completa de cadascun dels recursos,
amb els objectius pedagògics corresponents i els consells per canviar la
configuració..
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RECURSOS
AUDIOVISUALS

RECORDA
Aquesta primera col·lecció de
recursos està formada per
activitats interactives, amb
autocorrecció.
Podràs fer les activitats
mitjançant un ordinador, una
pissarra digital o una tauleta.
La majoria dels recursos
permet canviar els elements
automàticament per generar
una seqüència d’activitats
similars, mantenint la
configuració que triïs.
NOTA: en les fitxes següents es proporciona
una orientació sobre la dificultat de cada
activitat interactiva, amb un esquema com
arquest:
DIFICULTAT
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En la majoria dels casos, la dificultat depèn
de la configuració que es triï per al recurs.
Per això, pot variar en una mateixa activitat.
En l’esquema expressem la dificultat màxima
que pot tenir l’activitat. S’ha de considerar
merament orientativa.

Monedes
DIFICULTAT

OBJECTIU. Conèixer les monedes i els bitllets. Aprendre a comptar per fer un
pagament. Sumar quantitats.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar les monedes i els bitllets des de la
zona grisa fins a la zona blanca. El comptador va fent la suma de les quantitats
que se situen a la zona blanca. Si s’hi col·loca una quantitat excessiva, l’error
s’avisa amb un so. Llavors es pot retirar la moneda o el bitllet i tornar-lo a la zona
grisa.
L’activitat s’acaba quan s’aconsegueix la xifra que indica l’etiqueta del dibuix.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, l’objecte que es mostra i la
xifra de l’etiqueta canvien. L’actualització és automàtica si l’activitat es fa
correctament.
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CONFIGURACIó. Factors que es poden modificar: canvi de dificultat (de fàcil,
amb 2 xifres a difícil, amb 3 xifres). Fer servir decimals o no. Ocultar el
comptador de quantitat situada en zona blanca. Seleccionar euros o dòlars.

Animalàndia
DIFICULTAT

OBJECTIU. Treballar l’atenció. Comptar elements. Distingir alguns animals
i les formes geomètriques (polígons).
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. L’alumne ha de trobar, en el conjunt de l’esquerra,
l’animal que surt en els requadres de la dreta i fer-hi clic. El comptador indica el
nombre d’animals que ha trobat. L’activitat s’acaba quan es localitzen tots els
animals de cada casella de la dreta.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, canvia el conjunt d’elements
de l’esquerra i el nombre d’elements que cal trobar de cada tipus. L’actualització
és automàtica si l’alumne troba tots els elements que indiquen les caselles de
la dreta.
CONFIGURACIó. Augment del nombre d’elements en el conjunt. Comptador
incremental (per defecte) o decremental. Selecció d’animals o polígons.
Selecció d’elements correctes (surt un marc verd si l’element és correcte).
Selecció d’elements incorrectes (surt un marc vermell si l’element no figura en
les caselles de la dreta).
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Formes bàsiques
DIFICULTAT

OBJECTIU. Identificació de formes geomètriques bàsiques.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar els elements de la dreta (en color)
sobre les formes de l’esquerra. L’activitat s’acaba quan han associat totes les
figures.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, les figures de l’esquerra i les
de la dreta canvien (poden canviar de posició simplement). L’actualització és
automàtica si l’activitat es fa correctament.
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CONFIGURACIó. Color dels objectes de la dreta. Color del fons de les quatre
caselles del sector principal: color gris (per defecte), el mateix color que les
figures de la dreta, o colors aleatoris. Augment del nombre de formes.

Formes II
DIFICULTAT

OBJECTIU. Treballar l’atenció. Distingir animals. Relacionar un element amb la
seva silueta.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar les siluetes de la dreta (en color) sobre
els animals del sector principal de la pantalla. L’activitat s’acaba quan han
associat totes les siluetes.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, els animals de l’esquerra
i els de la dreta canvien (poden canviar de posició simplement). L’actualització
és automàtica si l’activitat es fa correctament.
CONFIGURACIó. Relacionar siluetes amb imatges (per defecte), imatges amb
les seves siluetes o imatges amb imatges. Canviar els colors dels animals.
Canviar el funcionament (per defecte, arrossegar; es pot canviar el
comportament per fer clic en una silueta i després en un animal). Canviar
els animals per coses de classe i per peces de roba.
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Formes III
DIFICULTAT

OBJECTIU. Treballar l’atenció. Distingir activitats esportives. Relacionar un
element amb la seva silueta.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar les siluetes de la dreta (en color) sobre
els nens del sector principal de la pantalla. L’activitat s’acaba quan han associat
totes les siluetes.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, els dibuixos de l’esquerra
i els de la dreta canvien (poden canviar de posició simplement). L’actualització
és automàtica si l’activitat es fa correctament.
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CONFIGURACIó. Relacionar siluetes amb les imatges (per defecte), imatges
amb les seves siluetes o imatges amb imatges. Canviar els colors dels dibuixos.
Canviar el funcionament (per defecte, arrossegar; es pot canviar el
comportament per fer clic en una silueta i després en un dibuix). Canviar
els esports per instruments musicals i professions.

Parelles formes
DIFICULTAT

OBJECTIU. Treballar l’atenció. Distingir formes complexes independentment del
seu color.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Relacionar cada forma de la columna de
l’esquerra amb la mateixa forma en la columna de la dreta (fent clic sobre la
forma de l’esquerra i arrossegant la fletxa fins a la forma corresponent de l’altra
columna).
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, les formes i els colors
canvien. L’actualització és automàtica si l’activitat es fa correctament.
CONFIGURACIó. Per defecte, l’activitat es mostra amb una dificultat baixa,
però es pot fer encara més simple fent servir formes del mateix color.
Altres factors que es poden modificar: nombre de parelles de formes (4, 6, 8).
Capgirament de les imatges de la dreta (imatge especular horitzontal o vertical).
Colors idèntics en cada ombra o diferents. Rotació de les imatges de la dreta
respecte de les de l’esquerra (90º, 180º, 270º, angles aleatoris...).
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Màscares
DIFICULTAT

OBJECTIU. Motivació. Atenció. Identificació d’una imatge observant-ne només
una part.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Si es fa clic sobre la màscara (rectangle) de color i
s’arrossega, es va mostrant la imatge que hi ha per sota. Es pot prémer de forma
contínua i fer traços o bé amb pulsacions breus i mostrant zones diferents de la
imatge.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, la fotografia canvia.
L’activitat no es reinicia automàticament, cal clicar aquest botó.
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CONFIGURACIó. Canvi del color de la màscara. Forma del pinzell (rodona per
defecte, pot ser quadrada o triangular). Gruix del pinzell.

Coses de casa
DIFICULTAT

OBJECTIU. Identificar elements i estances de la casa. Relacionar objectes de la
casa amb la seva ubicació. Treballar esquerra-dreta i a dalt-a baix.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar cada objecte a la seva ubicació en
cada habitació de la casa. A la pantalla que es mostra quan s’obre no hi ha
control d’errors, de manera que els objectes es poden col·locar en qualsevol
lloc. Per acabar l’activitat i reiniciar-la cal clicar el botó d’actualització.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, els objectes i la disposició
de les habitacions de la casa canvien.
CONFIGURACIó. Es poden seleccionar totes les habitacions de la casa o bé
només una. L’activitat canvia si se selecciona només una habitació, ja que en
aquest cas cal discriminar quins són els objectes correctes.
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També es pot seleccionar l’organització dels objectes (que apareguin agrupats
els que pertanyen a una mateixa habitació o que apareguin barrejats). Si se
selecciona “control d’errors”, l’objecte que no correspon a l’habitació no queda
fix i torna a la dreta quan es deixa anar el ratolí. Finalment, també es pot canviar
el comportament (punxar i arrossegar o bé fer clic en origen i clic en destinació).

Memory
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció i memòria.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Es tracta del clàssic joc de memòria. L’objectiu és
trobar les parelles d’imatges iguals girant les fitxes (fent clic en cada una).
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, les fotografies i la seva
posició canvien.
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CONFIGURACIó. Canvi del nombre de fitxes (3 x 2, 4 x 3, 5 x 4). Triar animals
reals (fotos) o dibuixos. Ocultar els èxits o mostrar-los. Incorporar un comptador
de parelles trobades.

Pintar arrossegant
DIFICULTAT

OBJECTIU. Pintar un dibuix. Estimular el sentit artístic.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Fer clic sobre un dels llapis i arrossegar el color
a una de les zones de la figura.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, la figura canvia (n’hi ha tres
models). L’activitat no s’actualitza automàticament..
CONFIGURACIó. Per defecte surten quatre llapis de colors, se’n poden
seleccionar fins a deu. Per pintar, cal triar entre prémer i arrossegar o clicar
en origen i en destinació. Cal triar un o dos dibuixos de fons. Modificar
aleatòriament els colors del dibuix.
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Muntalletres
DIFICULTAT

OBJECTIU. Lectoescriptura. Identificació de paraules. Ordenació de lletres.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar cada lletra de la part inferior de la
pantalla a la seva posició en les caselles grises, seguint el model que hi ha
sobre aquestes. Com a ajuda addicional, la forma de les caselles de les lletres
i els fons coincideixen. Quan s’acaba l’activitat amb èxit, es reinicia i es mostra
una altra paraula.
Nota: les paraules es mostren en l’idioma que s’ha seleccionat en la interfície.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, s’ofereix una paraula nova.
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CONFIGURACIó. Dificultat (baixa, mitjana, difícil). Tipus de lletra (majúscules o
minúscules, tipogràfica o cal·ligràfica). Color de les lletres. Fons de les caselles
gris o blanc.

Monuments
DIFICULTAT

OBJECTIU. Localització d’elements a l’espai (en el mapa del món). Identificació
d’alguns monuments (estàtua, torre, edifici...). Observació d’imatges de satèl·lit.
Distingir elements en un plànol.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Clicar sobre un dels monuments. S’obre una altra
finestra en el navegador que enllaça amb Google Maps i que mostra la ubicació
d’aquest monument en un mapa real.
ACTUALITZACIó. No n’hi ha en aquesta activitat.
CONFIGURACIó. Seleccionar si la imatge que s’obté és un plànol,
una vista de relleu o una vista de satèl·lit. Seleccionar els monuments
que surten. Triar un fons amb un mapa infantil o un mapamundi real.
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Dinosaures
DIFICULTAT

OBJECTIU. Creativitat. Competència artística. Percepció. Descripció.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Clicar sobre els ulls, la boca, el nas, les banyes,
etc. de la dreta perquè es posicionin sobre el cap del dinosaure. Els elements
es van actualitzant al cap quan s’hi clica encara que ja s’hagin situat elements
del mateix tipus.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó d’actualitzar, surten diferents elements
per completar el cap.
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CONFIGURACIó. Canviar el color i la textura del cap del dinosaure. Agrupar
els elements de la dreta per categories o a l’atzar.

Puzles base
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció, concentració i observació. Identificació d’imatges.
Reconstrucció d’una imatge a partir de les seves parts.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar les parts de la imatge a la seva posició
dins del requadre. Per defecte, la imatge que surt està dividida en dues parts. Si
el puzle es resol correctament, l’activitat es reinicia automàticament i ofereix
una altra imatge.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, la fotografia canvia.
CONFIGURACIó. Canviar el nombre de peces (dues d’horitzontals,
dues de verticals o quatre). Forma de les peces (quadrats o peces de puzle).
Mostrar imatge velada en el requadre per utilitzar-la com a guia.
Comportament (arrossegar i deixar anar o clicar en origen i destinació).
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Puzles
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció, concentració i observació. Identificació d’imatges.
Reconstrucció d’una imatge a partir de les seves parts.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar les parts de la imatge a la seva posició
dins del requadre. Per defecte, la imatge que surt està dividida en quatre parts.
Si el puzle es resol correctament, l’activitat es reinicia automàticament i ofereix
una altra imatge.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, la fotografia canvia.
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CONFIGURACIó. Canviar el nombre de peces (4, 9, 16 o 25). Forma de les
peces (quadrats o peces de puzle). Mostrar imatge velada en el requadre per
utilitzar-la com a guia. Incloure un comptador per indicar les peces que falten
per col·locar correctament.

Peces de roba
DIFICULTAT

OBJECTIU. Imatge corporal. Autonomia personal. Identificació de les peces de
roba.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar les peces de roba a la seva posició
correcta en el model. L’activitat no es reinicia automàticament.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, les peces canvien.
CONFIGURACIó. Triar nen o nena i canviar-ne el color de la pell. Agrupar les
peces per categories o mostrar-les a l’atzar. Comportament (arrossegar i deixar
anar o fer clic en origen i destinació).
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Un de cada
DIFICULTAT

OBJECTIU. Els colors. Igual - diferent.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar cada color sobre un dels llapis.
L’activitat es resol correctament quan s’han pintat tots els llapis sense que es
repeteixi cap color.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, els colors canvien.

24

CONFIGURACIó. Triar llapis, ceres o retoladors. Augmentar el nombre
de colors i llapis (de 6 a 12). Repetició dels colors. Comportament (prémer
i arrossegar, fer clic en origen i destinació o un únic clic).

Muntalletres colors
DIFICULTAT

OBJECTIU. Lectoescriptura. Formació de paraules. Colors.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar cada lletra de la fila inferior sobre
les caselles buides de la fila superior per formar una paraula. El codi de color
serveix de guia (els colors de les lletres coincideixen amb els dels cercles de
dalt, les lletres s’han de col·locar en aquest ordre).
Quan s’obre l’activitat, surt la paraula “Test”. Per canviar-la cal obrir l’eina de
configuració i clicar a “automàtic”.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, la posició de les lletres
o les paraules canvia.
Si la configuració es deixa en “automàtic”, es generarà una nova paraula cada
vegada que s’acaba l’activitat o es fa clic en el botó d’actualitzar. Si llavors es
desactiva “automàtic”, queda fixa l’última paraula encara que va canviant la
posició de les lletres.
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CONFIGURACIó. Es poden triar colors guia o mostrar a la part superior la
paraula oculta. Les caselles poden tenir forma rectangular o de puzle. Es pot
seleccionar canvi automàtic de paraules. Comportament (prémer i arrossegar o
fer clic en origen i destinació).

Parelles dibuixos
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció, concentració i observació. Trobar relacions entre objectes.
Descriure aquestes relacions.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Fer clic en una imatge de l’esquerra i arrossegar
la línia fins a la imatge corresponent de la dreta. Quan l’activitat es fa
correctament, es reinicia canviant els elements.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, els elements de les
columnes canvien.
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CONFIGURACIó. Canviar el nombre de parelles (4, 6, 8). Canviar els colors
del marc de les caselles perquè siguin diferents o perquè coincideixin en cada
parella.

Meitats
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció i concentració. Trobar relacions entre parts d’objectes.
Identificar meitats per formes i colors.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar els dibuixos a la seva posició correcta
a la zona grisa, relacionant els de dalt i els de baix. Si es col·loquen en posició
incorrecta, es produeix un so d’error i la meitat torna a la posició inicial. Quan es
completen les imatges, el sistema ofereix una nova activitat.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, les imatges canvien.
CONFIGURACIó. Triar el nombre de parelles (2, 3 o 4). Canviar l’aspecte de la
zona d’unió de les targetes (gris, només marc o blanc). Fer que el color de les
vores de les imatges coincideixi (per defecte) o no. Eliminar el control d’errors
(desactivant el control el sistema no ofereix ajuda si es cometen errors ni surt
una nova activitat quan s’acaba).
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Alienígenes
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció, concentració i observació. Coordinació ull-mà. Destresa en
l’ús de dispositius.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Un dels alienígenes del conjunt comença a
moure’s i cal clicar-hi abans que desaparegui i “s’escapi”. Si l’alumne falla surt
un nou conjunt d’alienígenes. L’objectiu del joc és mantenir el conjunt tant de
temps com sigui possible. Per defecte, el temps que triga l’alienígena a
desaparèixer és 1 segon (dificultat alta).
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ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, tots els alienígenes
canvien.
CONFIGURACIó. Canvia el nombre de dibuixos i també la quantitat
d’alienígenes que es mouen alhora. Es pot modificar el temps que triguen els
alienígenes a desaparèixer (com més temps, menys dificultat). El control
“repetir” influeix en el comportament de l’activitat. Per defecte ,està establert
en “sí”, que implica que quan l’alumne falla es reinicia l’activitat i comença de
nou. Si s’estableix en “no”, l’activitat s’atura i deixa els buits dels alienígenes que
“s’han escapat”. D’aquesta manera es pot comprovar quants ha deixat escapar
l’alumne, i caldrà clicar el botó d’actualitzar per reiniciar l’activitat.

Paisatges
DIFICULTAT

OBJECTIU. Localització d’elements a l’espai (al mapa del món). Identificació
d’alguns components naturals i artificials del paisatge (llac, torre, edifici...).
Observació d’imatges de satèl·lit. Distingir elements en un plànol.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Fer clic sobre un dels elements. S’obre una altra
finestra en el navegador que enllaça amb Google Maps i que mostra la ubicació
d’aquest element en un mapa real.
.
ACTUALITZACIó. No n’hi ha en aquesta activitat.
CONFIGURACIó. Seleccionar si la imatge que s’obté és un plànol, una vista de
relleu o una vista de satèl·lit. Seleccionar els elements que surten. Triar un fons
amb un mapa infantil o un mapamundi real.
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Paisatges II
DIFICULTAT

OBJECTIU. Localització d’elements a l’espai (al mapa del món). Identificació
d’alguns components artificials del paisatge (carretera, túnel, embassament...).
Observació d’imatges de satèl·lit. Distingir elements en un plànol.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Fer clic sobre un dels elements. S’obre una altra
finestra en el navegador que enllaça amb Google Maps i que mostra la ubicació
d’aquest element en un mapa real.
.
ACTUALITZACIó. No n’hi ha en aquesta activitat.
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CONFIGURACIó. Seleccionar si la imatge que s’obté és un plànol, una vista de
relleu o una vista de satèl·lit. Seleccionar els elements que surten. Triar un fons
amb un mapa infantil o un mapamundi real.

Meitats vertical
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció i concentració. Trobar relacions entre parts d’objectes.
Identificar meitats per formes i colors.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar els dibuixos a la seva posició correcta
a la zona grisa, relacionant els de dalt i els de baix. Si es col·loquen en posició
incorrecta, es produeix un so d’error i la meitat torna a la posició inicial. Quan es
completen les imatges, el sistema ofereix una nova activitat.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, les imatges canvien.
CONFIGURACIó. Triar el nombre de parelles (2, 3 o 4). Canviar l’aspecte de la
zona d’unió de les targetes (gris, només marc o blanc). Fer que el color de les
vores de les imatges coincideixi (per defecte) o no. Eliminar el control d’errors
(desactivant el control el sistema no ofereix ajuda quan es cometen errors ni
surt una nova activitat quan s’acaba).
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Colors
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció i concentració. Distinció de colors. Discriminació d’elements
pels colors. Identificació d’animals per la forma, independentment del color.
Classificació.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Portar fins a la zona grisa els animals que tenen
un color predominant similar al que surt a la pintura de la zona superior.
Per defecte està desactivat el control d’errors, així que l’activitat no es reinicia
quan s’acaba encara que es faci correctament.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema ofereix un altre conjunt
d’animals i/o un color diferent. L’activitat no es reinicia automàticament
en cap cas.
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CONFIGURACIó. Associar animals a un color o reconèixer animals encara que
tinguin colors diferents. Seleccionar una, dues o tres zones per classificar.
Augmentar el nombre d’animals. Control d’errors activat o desactivat (per
defecte està desactivat).

Nombres
DIFICULTAT

OBJECTIU. Concepte de nombre. Comptar elements i relacionar-los amb el
nombre que els representa.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Arrossegar el nombre sobre la imatge de punts
corresponent. Per defecte només hi ha una parella de nombres-punts, no hi ha
control d’errors i l’activitat no es reinicia automàticament. Pot ser que els punts
i els nombres no coincideixin en algun cas.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, els nombres i els punts
canvien.
CONFIGURACIó. Moure els nombres sobre els punts o els punts sobre els
nombres. Augmentar el nombre de parelles (atenció: aquesta ordre depèn de la
selecció de nombres del pas següent; si només se seleccionen nombres fins al
3, el sistema no farà cas si s’intenta augmentar el nombre de parelles fins a 5).
Canviar els nombres que surten (fins al 3, fins al 5 o fins al 9). Canviar els colors.
Control d’errors activat o desactivat.
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Esports
DIFICULTAT

OBJECTIU. Lectura. Identificació d’una imatge. Relació entre la imatge i la seva
descripció escrita.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Portar fins a la zona de la imatge el rètol correcte.
Per defecte no hi ha control d’errors ni reinici automàtic de l’activitat.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema ofereix una altra imatge d’un
esport i altres textos.
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CONFIGURACIó. Lletra minúscula o majúscula. Nombre d’objectes al voltant
de la zona grisa (fins a 8). Arrossegar text a una imatge (per defecte) o imatge a
un text. Control d’errors desactivat (per defecte) o activat (missatge d’error en
fallar, actualització automàtica de l’activitat en encertar).

Contraris III
DIFICULTAT

OBJECTIU. Concepte de contrari (a sobre - a sota, darrere - davant...).
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Es treballa per defecte la parella de contraris a
sobre - a sota. Els alumnes han d’observar la posició de les maletes i marcar
aquells dibuixos en els quals les maletes son a sobre. Quan s’encerta (marcant
tots els casos) l’activitat es reinicia.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, les imatges i la seva
posició canvien.
CONFIGURACIó. Canviar les parelles de contraris (a sobre/a sota, darrere/
davant, ple/buit, dins/fora, obert/tancat). Marcar contrari 1 o 2 (entenent que
en cada cas el “contrari 1” és el primer concepte de la parella de contraris i el
“contrari 2”, el segon element: és a dir, en la parella darrere/davant, el contrari 1
és darrere i el contrari 2, davant). També es pot canviar el nombre de cotxes i
eliminar el color.
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Ordre ascendent
DIFICULTAT

OBJECTIU. Sèries d’elements. Distingir grandàries i ordenar dibuixos seguint
la sèrie.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Portar l’animal més petit a la casella del número 1
i el més gran a la casella del número 2. Quan s’acaba correctament es reinicia
l’activitat.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema ofereix altres animals i la
posicio pot canviar.
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CONFIGURACIó. Triar sèries de més petit a més gran (per defecte), de més
gran a més petit o bé en ordre aleatori. Triar entre animals o polígons.
Augmentar els elements de la sèrie (de 2 a 5). Disposar sobre les caselles
nombres, ordinals o res. Canviar els colors dels elements de la sèrie. Desactivar
el control d’errors.

Quatre en ratlla
DIFICULTAT

OBJECTIU. Joc clàssic del quatre en ratlla.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Activitat per a dos jugadors. El primer jugador
col·loca el ratolí de l’ordinador a l’àrea blanca sobre el marc i llavors surt la fitxa.
Quan s’hi fa clic, la fitxa cau en la posició triada. Guanya qui aconsegueixi
disposar quatre fitxes en línia. Llavors el sistema informa el jugador que ha
guanyat i reinicia l’activitat.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, es reinicia l’activitat.
CONFIGURACIó. Augmentar les dimensions del tauler. Triar el mode de joc
(dos jugadors o bé un sol jugador contra l’ordinador). Canviar la dificultat (afecta
la manera d’un jugador contra l’ordinador). Canviar els colors de les fitxes.
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Petjades
DIFICULTAT

OBJECTIU. Associació d’un animal amb la seva petjada. Distinció d’animals
i dels seus tipus
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Fer clic sobre l’animal al qual correspon la petjada.
Si l’elecció ha estat correcta se sent un so d’aprovació i es reinicia l’activitat.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema ofereix una altra petjada
i uns altres animals.
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CONFIGURACIó. Triar entre seleccionar l’animal al qual correspon una
petjada o seleccionar la petjada d’un animal. Augmentar el nombre d’animals
que cal triar o bé el nombre de petjades. Canviar el color de les petjades.

Dòmino
DIFICULTAT

OBJECTIU. Clàssic joc del dòmino. Permet treballar les matemàtiques
(emparellant punts o nombres) i els colors (emparellant colors).
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Un únic jugador va col·locant les fitxes al tauler
(zona verda). Per girar la fitxa, primer cal fer-hi clic i, després, fer clic sobre la
fletxa perquè s’orienti de la forma correcta.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, el joc es reinicia.
CONFIGURACIó. Triar entre dòmino clàssic, colors i nombres. Seleccionar
nombre de jugadors (1 a 4). Rotació de les fitxes a dreta o a esquerra.
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Memòria numèrica
DIFICULTAT

OBJECTIU. Matemàtiques: lectura de nombres. Atenció i concentració. Memòria.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. El sistema mostra un nombre en la pantalla d’una
calculadora. Quan aquest desapareix, cal prémer els botons per escriure aquest
nombre en la pantalla. Si la resposta ha estat correcta, sona un so d’aprovació i
es reinicia l’activitat.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema es reinicia l’activitat.
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CONFIGURACIó. El nombre problema pot tenir de 2 a 5 xifres. Canviar la
dificultat (com més dificultat, menys temps de permanència del nombre en
pantalla, per punt requereix més atenció). Mostrar marcadors (indicar el nombre
d’encerts i errors). Teclat numèric fix (l’habitual) o variable (canvien les posicions
dels nombres). Color de les tecles.

Memòria colors
DIFICULTAT

OBJECTIU. Colors. Atenció i concentració. Memòria.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Es mostra un cercle de color en la pantalla i
desapareix al cap de poc. A continuació s’ofereixen dues opcions i els alumnes
han de clicar l’opció correcta (el color que ha aparegut abans).
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, es reinicia el joc.
CONFIGURACIó. Mostrar un o més colors (1 - 5). Triar entre dos o més colors
(1 color més - 5 colors més). Canviar el color dels objectes i la forma (cercle,
quadrat, triangle). Canviar la dificultat (com més dificultat, menys temps de
permanència del color en pantalla, per tant requereix més atenció).
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Quin falta
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció - concentració. Diferenciar figures geomètriques.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. El sistema mostra dues files amb figures
geomètriques. A la fila inferior falta una de les figures de la fila superior.
L’alumne ha de descobrir quina és la figura que falta a la fila inferior i fer clic
sobre aquesta (a la fila superior). Si falla, sona un missatge d’error. Si encerta,
sona un so d’aprovació i l’activitat es reinicia.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema reinicia l’activitat.
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CONFIGURACIó. Augmentar el nombre de figures (fins a 10). Augmentar
el nombre de figures que desapareixen en la fila inferior (fins a 4). Mostrar
un comptador d’encerts. Canviar el color de les figures..

Puzle quadres
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció, concentració i observació. Identificació d’imatges.
Reconstrucció d’una imatge a partir de les seves parts. Estratègia.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. L’activitat simula el clàssic joc de puzle en el qual
s’han de moure les parts seguint una estratègia per reconstruir la imatge. Si es
fa clic sobre una de les peces, aquesta es mou cap a l’espai buit.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, es reinicia el joc amb
una altra imatge.
CONFIGURACIó. Canvi de dificultat (com més dificultat, més quantitat de
peces). Mostrar la imatge original a la dreta. Canviar el color del quadre buit.
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Penjat
DIFICULTAT

OBJECTIU. Escriptura. Endevinar una paraula.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Clàssic joc del penjat. Es mostren quatre caselles
que corresponen a les lletres que formen una paraula. Cal seleccionar lletres en
el teclat. Si s’encerta, les lletres surten a la paraula. Si no, sona un so d’error i va
canviant la cara del nen que hi ha sobre el teclat. Les lletres triades queden
marcades en el teclat.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó, el sistema reinicia l’activitat.
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CONFIGURACIó. Augmentar la dificultat (paraules amb més lletres). Lletres
majúscules o minúscules. Paraula problema assenyalada amb quadrats o amb
línies.

Xifratge lletres
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció, concentració i observació. Lectura. Trobar una paraula dins
d’un conjunt de lletres.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. L’activitat consisteix a trobar a la zona de les
lletres de color (a dalt) la paraula que surt a la zona inferior. Per fer-ho cal
posicionar la màscara (requadre negre amb zones blanques) sobre les lletres
de la zona superior perquè aparegui la paraula, com en l’exemple de la
il·lustració anterior.
Quan s’obre l’activitat, surt la paraula “Test”. Per canviar-la cal obrir l’eina de
configuració i fer clic a “automàtic”.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, es reinicia el recurs amb
una altra paraula i una altra màscara (nota: per fer-ho cal configurar l’activitat
com a “automàtica”).
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CONFIGURACIó. Augmentar les files de lletres. Mostrar o ocultar la paraula
(més dificultat). Mode de treball manual o automàtic (cal seleccionar aquest per
a un funcionament més dinàmic). Una o dues màscares.

Tangram
DIFICULTAT

OBJECTIU. Reconeixement de formes geomètriques i les seves posicions.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Clàssic joc del tangram. A la dreta surten les fitxes
del tangram, i a l’esquerra la figura problema. L’activitat consisteix a moure les
fitxes i situar-les sobre la silueta grisa, de manera que s’aconsegueixin col·locar
cobrint tota la silueta correctament. Per fer girar les fitxes cal clicar primer en la
fitxa en qüestió i després sobre les fletxes que surten, tantes vegades com
calgui per aconseguir la posició correcta.
L’activitat s’acaba quan s’aconsegueix reproduir la forma problema, però no es
reinicia automàticament.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó, el sistema reinicia l’activitat.
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CONFIGURACIó. La figura problema es pot mostrar com una ombra grisa
(més difícil) o amb línies (més fàcil). El color de les fitxes pot ser l’original o
aleatori. Les figures poden ser d’animals, persones, objectes, geomètriques
o de tots aquests tipus, surten aleatòriament.

Punts de colors
DIFICULTAT

OBJECTIU. Expressió artística.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. L’activitat simula el clàssic joc infantil en què es fa
un dibuix situant una sèrie de xinxetes de colors en un tauler. En aquest cas, per
fer el dibuix primer cal seleccionar un color clicant-hi a sobre i després situar
aquest color al tauler clicant sobre els punts grisos. L’activitat no es reinicia
automàticament.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, s’esborra el tauler.
CONFIGURACIó. Canviar el color del fons. Canviar la forma de les xinxetes
(cercle - quadrat). Canviar la mida dels punts i el seu nombre.
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Seqüències
DIFICULTAT

OBJECTIU. Sèries. Abans - després. Ordenar un conjunt d’imatges en funció del
temps.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Surten tres imatges que mostren tres moments
d’una activitat que es fa en un temps determinat. Cal arrossegar-les a les
caselles de dalt, ordenant-les. Si s’ordenen correctament es reinicia l’activitat.
El sistema ofereix control d’errors, de manera que no hi ha possibilitat que
s’ordenin incorrectament.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema reinicia l’activitat.
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CONFIGURACIó. Incloure una pista (una imatge col·locada al seu lloc,
la primera o l’última). Seqüències de 3, 4 o 5 imatges. Comportament
(prémer i arrossegar o fer clic en origen i en destinació).

Memoritzar
DIFICULTAT

OBJECTIU. Atenció, concentració i observació. Memòria (recordar sons, colors
i seqüències).
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Clàssic joc del Simón. El sistema mostra dos
botons de colors i comença a reproduir una seqüència. Cal reproduir la pulsació.
Els marcadors serveixen d’ajuda i control: el de l’esquerra marca les pulsacions
dins de cada seqüència. El de la dreta, el nombre de seqüències encertades.
En el moment en què hi ha un error, el sistema repeteix la seqüència incorrecta i
reinicia l’activitat, posant a zero els comptadors.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó d’actualitzar, es reinicia el joc.
CONFIGURACIó. Augmentar els colors (de 2 a 4). Jugar amb el ratolí o amb el
teclat (amb les fletxes de direcció). Mostrar la seqüència final quan es falla o no.
Incloure els marcadors o no.
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Tres en ratlla
DIFICULTAT

OBJECTIU. Col·locar elements formant una línia de 3.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Clàssic joc del Tres en ratlla. Per defecte l’activitat
es fa entre dos jugadors. El primer ha de situar la fitxa que surt (només el
contorn) en una posició i clicar quan triï la posició que vol (llavors la fitxa es
mostra de color i el torn passa al jugador següent). Guanya qui aconsegueixi
col·locar tres fitxes en ratlla horitzontalment, verticalment o en diagonal.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema reinicia l’activitat.
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CONFIGURACIó. Jugar contra un altre jugador o contra l’ordinador. Dificultat
fàcil o difícil (aplica només quan es juga contra l’ordinador). Les fitxes poden ser
figures o dibuixos. Canvi de colors.

Quatre en ratlla II
DIFICULTAT

OBJECTIU. Col·locar elements formant una línia de 4.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Clàssic joc del quatre en ratlla. Per defecte
l’activitat es fa entre dos jugadors. El primer ha de situar la fitxa que surt (només
el contorn) en una posició i clicar quan triï la posició que vol (llavors la fitxa es
mostra de color i el torn passa al jugador següent). Guanya qui aconsegueixi
col·locar quatre fitxes en ratlla horitzontalment, verticalment o en diagonal.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema reinicia l’activitat.
CONFIGURACIó. Jugar contra un altre jugador o la contra l’ordinador.
Dificultat fàcil o difícil (aplica només quan es juga contra l’ordinador). Les fitxes
poden ser figures o dibuixos. Canvi de colors.
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Sopa de lletres
DIFICULTAT

OBJECTIU. Trobar paraules en un conjunt de lletres. Treball de lectoescriptura.
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. Clàssic joc de la sopa de lletres. El jugador ha de
trobar cada paraula en la sopa, clicar sobre la primera lletra i arrossegar la línia
que surt fins a completar la paraula. Quan la sopa es completa l’activitat es
reinicia automàticament.
Nota: l’idioma de les paraules canvia quan se selecciona un idioma diferent en
la interfície.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema reinicia l’activitat.
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CONFIGURACIó. Dificultat bàsica - mitjana - avançada (augmenta el nombre
de lletres en la sopa). Sentit de les paraules horitzontal, vertical o tots dos.
Paraules invertides o no. Mostrar la llista de paraules a la dreta o no.

Robots
DIFICULTAT

OBJECTIU. Dibuixar un robot seleccionant-ne les parts. Treballar l’expressió
artística. Descriure els operadors d’un robot (rodes, antenes, rellotges...).
FUNCIONAMENT PER DEFECTE. El sistema mostra un robot construït amb tres
parts. L’alumne pot clicar les fletxes per canviar la configuració del robot i triar
el que més li agradi. L’activitat no es reinicia automàticament.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema reinicia l’activitat.
CONFIGURACIó. Es pot fixar una o diverses parts per canviar només la resta.
L’aparició de les peces pot ser en cicle o aleatòria.
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2

RECURSOS
EDUCATIUS PER A
PISSARRES DIGITALS

RECORDA
La segona col·lecció de
recursos de Ho he trobat!
està formada per activitats
per treballar amb la pissarra
digital. L’alumne o l’alumna
ha d’escriure sobre la pissarra
d’acord amb les indicacions del
docent. No hi ha autocorrecció.
La majoria dels recursos
permet canviar els elements
automàticament per generar
una seqüència d’activitats,
mantenint la configuració.

NOTA: en les fitxes següents es proporciona
una orientació sobre la dificultat de cada
activitat interactiva, mitjançant un esquema
com aquest.
DIFICULTAT
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La dificultat en la majoria dels casos depèn
de la configuració que es triï per al recurs.
Per això, pot variar en una mateixa activitat.
En l’esquema expressem la dificultat màxima
que pot tenir l’activitat. S’ha de considerar
merament orientativa.

Mates
DIFICULTAT

OBJECTIU. Fer operacions matemàtiques senzilles.
CONFIGURACIó INICIAL. El sistema ofereix una sèrie d’operacions, organitzant
els nombres en quadres. Els alumnes han d’escriure el resultat en els quadres
buits.
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
operacions diferents
CONFIGURACIó. Seleccionar sumes o restes. Fer servir nombres o punts.
Deduir l’operand 1, l’operand 2 o el resultat.
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Fer les sumes i escriure’n el
resultat.

Fer les restes (combinant
punts i nombres) i escriure’n
el resultat.

Deduir la xifra que falta i
escriure’n el resultat.

Més mates
DIFICULTAT

OBJECTIU. Fer operacions matemàtiques senzilles.
CONFIGURACIó INICIAL. El sistema ofereix una sèrie d’operacions, organitzant els
nombres en quadres. Els alumnes han d’escriure el resultat en els quadres buits
ACTUALITZACIó. Si es clica el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
operacions diferents
CONFIGURACIó. Augmentar el nombre d’operacions (fins a 14). Seleccionar
sumes, restes o multiplicacions. Permetre nombres negatius. Nombres d’una
o dues xifres..
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Operacions amb dos dígits en
un o els dos operands.

Augmentar el nombre
d’operacions en pantalla.
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Fer les operacions i escriure’n
el resultat.

Ordre de nombres
DIFICULTAT

OBJECTIU. Identificar nombres.
CONFIGURACIó INICIAL. El sistema mostra un nombre de dues xifres a la part
superior i dos nombres a baix, dins de requadres, canviant l’ordre de les xifres.
L’alumne ha de reconèixer l’ordre correcte i unir-ho amb el nombre de dalt o
marcar-ho.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
diferents nombres de dues xifres.
CONFIGURACIó. Seleccionar nombres de més xifres (fins a 5) i més
possibilitats (més variacions). Disposició dels elements en horitzontal o vertical.
Línies guia d’unió.
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Unir amb el nombre correcte.

Encerclar el nombre
incorrecte.

Traçar la línia del nombre
correcte.

Les fruites
DIFICULTAT

OBJECTIU. Identificar fruites.
CONFIGURACIó INICIAL. El sistema mostra diverses fotos de fruites. Els alumnes
han de reconèixer la fruita principal (la del centre) en un conjunt de miniatures
que surten a esquerra i dreta, i encerclar-la.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
fotos diferents.
CONFIGURACIó. L’objecte central pot ser una foto, una silueta, el contorn
de la imatge o un color (per a associar fruites amb els seus colors), o bé
desaparèixer. Es pot seleccionar un color perquè es treballi només l’associació
de diverses fruites amb un color concret. Es poden incloure rètols de text en
l’objecte principal (en l’idioma seleccionat en la interfície). També es pot crear
una fitxa amb un sol objecte al centre.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:
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Unir amb la fruita correcta.

Marcar les fruites que tenen
el color del centre.

Llegir i dir si la fruita té el
color seleccionat o no.

Locomoció
DIFICULTAT

OBJECTIU. Banc d’imatges d’animals. Per treballar diversos conceptes: relació
entre forma i fotografia, entre silueta i fotografia, formes de locomoció dels
animals, etc.
CONFIGURACIó INICIAL. S’ofereix una fotografia al centre i diversos
contorns al voltant. L’alumne ha d’identificar el contorn que correspon
a la fotografia.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
animals diferents.
CONFIGURACIó. Seleccionar animals domèstics i/o salvatges. Siluetes,
ombres o les dues. Siluetes de color o grises. Imatges especulars en les
siluetes.
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Triar la silueta correcta i
explicar com es desplaça
l’animal.

Triar l’ombra correcta i dir si
l’animal és domèstic o
salvatge.

Identificar la silueta correcta
encara que estigui invertida.

Els animals II
DIFICULTAT

OBJECTIU. Banc d’imatges d’animals per fer activitats diferents,
CONFIGURACIó INICIAL. El sistema mostra la foto d’un animal en la pantalla.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
imatges diferents.
CONFIGURACIó. Un o dos animals. Mostrar text (nom de l’animal). Canviar la
configuració del text (majúscules, minúscules, colors...).
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Triar l’animal que correspon al
nom.

La mateixa activitat que
l’anterior, però en anglès.

Llegir el nom dels animals i
descriure’ls.
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Animalàndia
DIFICULTAT

OBJECTIU. Comptar animals en el conjunt de l’esquerra, buscant aquells que són
a les caselles de la dreta.
CONFIGURACIó INICIAL. S’ofereix un conjunt de 24 dibuixos i cal descobrir quants
n’hi ha de cadascun dels tipus indicats a la dreta. La solució s’escriu a les
caselles blanques.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Augmentar el nombre de dibuixos. Canviar dibuixos per
polígons. Incloure a la dreta el nombre d’elements per buscar. Canviar colors
(als polígons).
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Buscar els animals i escriure
el nombre a la dreta.

Buscar el nombre d’animals
Localitzar els polígons de la
que surt a la dreta i encerclar- dreta i escriure el nombre
los a l’esquerra.
d’elements iguals.

Comptar/buscar
DIFICULTAT

OBJECTIU. Comptar objectes en el conjunt de l’esquerra, buscant aquells que
són a les caselles de la dreta.
CONFIGURACIó INICIAL. S’ofereix un conjunt de 24 dibuixos i cal descobrir quants
n’hi ha de cadascun dels tipus indicats a la dreta. La solució s’escriu a les
caselles blanques.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Augmentar el nombre de dibuixos. Canviar dibuixos
per polígons. Incloure a la dreta el nombre d’elements a buscar. Canviar
colors (en els polígons).
SUGGERIMENTS DE TREBALL:
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Buscar els objectes i escriure
el nombre a la dreta.

Buscar el nombre d’objectes Localitzar els polígons de la
que surt a la dreta i encerclar- dreta i escriure el nombre
los a l’esquerra.
d’elements iguals.

Buscar coses
DIFICULTAT

OBJECTIU. Buscar en el conjunt d’objectes un o diversos que indiqui el docent.
CONFIGURACIó INICIAL. S’ofereix un conjunt de dibuixos format per dos blocs
en els quals no hi ha repetició.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Augmentar el nombre de blocs d’objectes. Permetre
repetició d’elements per blocs. Canviar la rotació dels objectes. Presentar
els objectes amb color, o només amb línia, o aleatori.
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Localitzar dues maduixes en
el dibuix (configurar 2 blocs
amb repetició).

Buscar una síndria (configurar
6 blocs sense repetició).

Buscar els animals i pintar-los.

Sèries
DIFICULTAT

OBJECTIU. Completar les sèries triant l’element que va a continuació en cada
cas.
CONFIGURACIó INICIAL. S’ofereixen dues sèries en les quals cal completar l’últim
element.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Augmentar el nombre d’elements per seleccionar.
Canviar la posició de la sèrie (a dalt - a baix). Canviar dibuixos per polígons.
Donar un element més com a solució (a part dels elements de la sèrie).
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Seleccionar el polígon
correcte i dibuixar-lo.

Triar entre un nombre més
gran d’elements.
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Completar la sèrie indicant
l’element correcte o
dibuixant-lo sobre la línia.

Sèries numèriques
DIFICULTAT

OBJECTIU. Completar les sèries triant el nombre que va a continuació en cada
cas.
CONFIGURACIó INICIAL. S’ofereixen dues sèries en les quals cal completar l’últim
nombre.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
nombres diferents.
CONFIGURACIó. Augmentar el nombre de repeticions i elements per
seleccionar. Canviar la posició de la sèrie (a dalt - a baix). Canviar dibuixos
per polígons. Donar un element més com a solució (a part dels elements
de la sèrie).
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Completar la sèrie indicant el
nombre correcte o dibuixantlo sobre la línia

Completar la sèrie indicant
el nombre correcte i
especificant quin no
en forma part.

Sèries amb un nombre més
gran d’elements.

Sèries geometriques
DIFICULTAT

OBJECTIU. Completar les sèries amb els elements de la primera línia de
cadascuna.
CONFIGURACIó INICIAL. S’ofereixen dues sèries i pautes per repetir-les a baix.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Augmentar els elements de cada sèrie. Incloure dues o
quatre sèries en pantalla. Treure les guies (marges). Deixar només els elements
inicials de la sèrie. Sèries per colors, per formes o barrejant formes i colors.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Completar la sèrie tenint en
compte que només en canvia
el color, no la forma.

Completar coneixent només
els primers elements que es
repeteixen en la sèrie.
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Completar la sèrie tenint en
compte que només en canvia
la forma, no el color.

Formes/figures
DIFICULTAT

OBJECTIU. Reconèixer la figura i pintar-la.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un triangle per pintar.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
triangles de colors diferents.
CONFIGURACIó. Triar la forma (triangle, quadrat, rectangle, cercle). Canviar
el gruix del traç. Omplir la figura amb color o no. Mostrar guies per traçar la
figura. Seleccionar colors.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:
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Traçar el triangle seguint les
guies.

Dir el nom de cada figura..

Pintar la figura

Contraris
DIFICULTAT

OBJECTIU. Treballar els conceptes contraris.
CONFIGURACIó INICIAL. Surt un triangle amb dos elements iguals, un a dalt i un
altre a baix.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
elements diferents.
CONFIGURACIó. Canviar el concepte (dalt - baix, dins - fora, prop - lluny, etc.).
Canviar el triangle per una altra figura. Incloure-hi els textos o no.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Encerclar l’element que és
dalt.

Comptar els elements i dir on
n’hi ha més.
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Encerclar l’element que es
troba davant i marcar el que
es troba darrere.

Contraris III
DIFICULTAT

OBJECTIU. Treballar els conceptes contraris.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un conjunt de cotxes amb
maletes a sobre i a sota.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
un conjunt similar amb canvis de posicions i colors.
CONFIGURACIó. Canviar el concepte (sobre - sota, dins - fora, darrere davant, ple - buit, etc.). Augmentar nombre d’elements. Seleccionar dibuix
amb color o només traç.
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Pintar els cotxes que tenen
maletes a sobre.

Ratllar els cotxes que estan
buits.

Localitzar cinc cotxes que
estan oberts.

Laberints
DIFICULTAT

OBJECTIU. Traçar un recorregut des de l’inici fins a la sortida d’un laberint.
CONFIGURACIó INICIAL. Es mostra un laberint senzill, només amb el dibuix
del traç.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
laberints diferents.
CONFIGURACIó. Augmentar la dificultat del laberint. Incloure-hi dibuixos al
principi i al final. Canviar el color del laberint. Posar línies inclinades o rectes..
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Unir amb un traç el bolígraf
amb l’estoig.

Trobar la sortida del laberint
(nivell màxim de dificultat).
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Pintar el camí i dibuixar
elements relacionats al
començament i al final.

Sopa de lletres
DIFICULTAT

OBJECTIU. Resoldre una sopa de lletres.
CONFIGURACIó INICIAL. Es mostra una sopa de lletres del nivell de dificultat més
baix. L’idioma de les paraules correspon al triat en la interfície.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
una nova sopa de lletres.
CONFIGURACIó. Dificultat bàsica - mitjana - avançada (augmenta el nombre
de lletres en la sopa). Sentit de les paraules horitzontal, vertical o tots dos.
Paraules invertides o no. Incloure la llista de paraules a la dreta o no.
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Marcar les paraules a la sopa.

Localitzar les paraules, tenint
en compte que algunes estan
invertides.

Trobar una o dues paraules a
la sopa, sense pistes.

Pètals/paraules
DIFICULTAT

OBJECTIU. Trobar la paraula oculta en els pètals de la flor.
CONFIGURACIó INICIAL. Flor amb tres lletres per escriure a sota.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
flors i paraules diferents.
CONFIGURACIó. Nombre de flors en pantalla. Pautes visibles o no.
Augmentar el nombre de pètals (més lletres). Flors iguals, semblants
o diferents.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Escriure la paraula sota la flor.

Descobrir les quatre paraules. Màxima dificultat: sis flors
amb paraules de cinc lletres.
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Pintar
DIFICULTAT

OBJECTIU. Pintar un dibuix. Fer descripcions orals.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un dibuix a traç i el model
pintat.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Triar el tema del dibuix: professions, mitjans de locomoció,
estacions de l’any. Mostrar el model original. Canviar la mida del model
original.
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Pintar lliurement.

Pintar com en el model.

Pintar com en el model
(més difícil).

Pintar II
DIFICULTAT

OBJECTIU. Pintar un dibuix. Fer descripcions orals.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un dibuix a traç i el model
pintat.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Triar el tema del dibuix: botigues (establiments), fruites,
instruments musicals. Mostrar el model original. Canviar la mida del model
original.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Pintar com en el model.

Pintar com en el model
(més difícil).
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Pintar lliurement.

Pintar III
DIFICULTAT

OBJECTIU. Pintar un dibuix. Fer descripcions orals.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un dibuix a traç i el model
pintat.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Triar el tema del dibuix: coses de casa, coses de classe,
roba i complements. Mostrar el model original. Canviar la mida del model
original.
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SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Pintar lliurement.

Pintar com en el model.

Pintar com en el model
(més difícil).

Pintar IV
DIFICULTAT

OBJECTIU. Pintar un dibuix. Fer descripcions orals.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un dibuix a traç i el model
pintat.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Triar el tema del dibuix: cuina, menjador. Mostrar el model
original. Canviar la mida del model original.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Pintar lliurement.

Pintar com en el model.

Pintar com en el model
(més difícil).
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Pintar V
DIFICULTAT

OBJECTIU. Pintar un dibuix. Fer descripcions orals.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un dibuix a traç i el model
pintat.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Triar el tema del dibuix: Halloween o Nadal. Mostrar el
model original. Canviar la mida del model original.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:
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Pintar lliurement.

Pintar com en el model.

Pintar com en el model
(més difícil).

Pautes escriptura
DIFICULTAT

OBJECTIU. Conjunt de pautes per escriure en la pissarra.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surten pautes dobles ocupant tota
la pantalla.
ACTUALITZACIó. El recurs no és actualitzable. Aquest botó és inoperatiu en
aquest cas.
CONFIGURACIó. Línia doble, línia triple o quadrícula. Canvi de color i mida de
la pauta. Control de la transparència..
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Quadrícula, mida gran.

Pauta de línia triple,
mida gran.

Quadrícula amb
transparència.
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Lectoescriptura
DIFICULTAT

OBJECTIU. Generador de paraules per escriure i repassar.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surten unes paraules exemple per
repassar.
ACTUALITZACIó. Inoperativa en aquest recurs.
CONFIGURACIó. Escriure les paraules que s’utilitzaran (en el camp “text”).
Canviar els colors i els tipus de lletra (cal·ligràfica - impremta). Canviar la mida
de les paraules. Incloure-hi pautes i fletxes d’inici del traç.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:
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Lletra cal·ligràfica, pauta i
fletxes d’inici del traç.

Text progressivament més
petit i sense ajudes.

Text tipogràfic amb pauta.

Traç vertical i horitzontal
DIFICULTAT

OBJECTIU. Activitat per fer traços en la pissarra digital.
CONFIGURACIó INICIAL. Dos traços verticals per unir elements relacionats
entre si.
ACTUALITZACIó. Es reinicia l’activitat amb dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Dos, tres o quatre traços. Traç horitzontal o vertical. Puntejat
o continu. Fletxes de començament de traç. Guies.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Quatre traços verticals, guia
puntejada.

Quatre traços horitzontals,
sense guies.

Aquesta activitat, amb totes
les guies de traç i fletxes de
començament.
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Grafomotricitat
DIFICULTAT

OBJECTIU. Practicar traços de diferents tipus.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surten unes guies per fer traços
verticals i inclinats.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
traços diferents.
CONFIGURACIó. Formes rectes, corbes i mixtes. Incloure marges. Formes
iguals o diferents. Traços separats o no. Línies de punts o guions.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:
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Formes rectes, sense marge,
línia amb guions.

Formes corbes, amb marges,
línia amb guions.

Formes corbes, amb marges,
línia puntejada.

Grafomotricitat II
DIFICULTAT

OBJECTIU. Practicar traços de diferents tipus, amb dibuixos d’elements
relacionats amb el transport i el desplaçament.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un doble traç amb línies
rectes d’inclinació variable.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
traços i dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Formes rectes o corbes, diferents o iguals. De dos a quatre
traços. Amb dibuixos o sense.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Quatre traços diferents amb
línies rectes, dibuixos.

Quatre traços diferents amb
línies corbes, sense dibuixos.
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Quatre traços amb línies
corbes, dibuixos.

Grafomotricitat III
DIFICULTAT

OBJECTIU. Practicar traços de diferents tipus, amb dibuixos d’animals.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un doble traç amb línies
rectes d’inclinació variable.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
traços i dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Formes rectes o corbes, diferents o iguals. De dos a quatre
traços. Amb dibuixos o sense.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:
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Quatre traços amb línies
corbes, dibuixos.

Quatre traços diferents amb
línies rectes, dibuixos.

Quatre traços diferents amb
línies corbes, sense dibuixos.

Grafomotricitat objectes
DIFICULTAT

OBJECTIU. Dibuixos per pintar i repassar el traç.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, surt un dibuix amb tres variants:
color original, traç i traç puntejat.
ACTUALITZACIó. Si es fa clic en el botó el sistema reinicia l’activitat i ofereix
dibuixos diferents.
CONFIGURACIó. Incloure-hi miniatures per pintar o traçar. Ocultar l’original,
el dibuix per pintar i/o el dibuix per traçar. Seleccionar dibuixos o polígons.
SUGGERIMENTS DE TREBALL:

Traçar prenent com a
referència el dibuix original.

Dibuix per pintar i miniatures
per repassar.

Polígons per repassar i pintar.
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3
BITS DINÀMICS
MULTIIDIOMA

RECORDA
El tercer bloc de recursos de
Ho he trobat! és un banc
d’imatges, classificades per
temes.
Tots aquests recursos
permeten presentar una
seqüència d’imatges, amb
textos o sense, que es mostren
en pantalla durant un temps
que defineix el docent.
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Bits dinamics multiidioima

NOTA: Tots els recursos que s’inclouen en aquesta col·lecció funcionen
d’aquesta manera. Per tant, la descripció següent s’aplica als 21 recursos.
El comportament de tots aquests recursos és lleugerament diferent al de la
resta de recursos d’Eureka!

OBJECTIU. Presentar una seqüència d’imatges, amb textos o sense, que es
mostren en pantalla un temps determinat.
CONFIGURACIó INICIAL. Quan s’obre l’activitat, es desplega directament la
finestra de configuració. Cal configurar l’activitat i després clicar el botó
.
d’actualització
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En aquest cas, si es fa clic en el botó no es produeix un reinici de l’activitat, sinó
que comença la seqüència d’imatges tal com s’ha configurat.
CONFIGURACIó. La finestra de configuració ofereix les opcions següents per
controlar la presentació d’imatges:
1. Forma de visualització. Es poden seleccionar les opcions següents: mostrar
només imatges, només textos, imatges i text alhora, imatge primer i després
text, text primer i després imatge.

2. Seqüenciació. Programa el temps que cada imatge es mostra en pantalla.
Per defecte és 1 segon, però es pot seleccionar 3, 5, 10, 20 o 30 segons..
3. Ordre. Ordre de les imatges aleatori o predefinit.
4. Tipus de lletra. Tipografica o cal·ligràfica.
5. Nombre d’objectes. Una dotzena o dues dotzenes.
6. Text en majúscules o minúscules.
7. Color del text. Vermell, negre, blau, verd o groc.
RECORDA que primer cal configurar el recurs i després fer clic en el botó
perquè comenci la presentació.
Els recursos que s’inclouen en aquesta col·lecció són els següents:

EDUCACIÓ VIÀRIA

OBRES D’ART

PINTORS

BRICOLATGE

TECNOLOGIA

ESPORTS

COSES DE CASA

ANIMALS

PECES DE ROBA

ACCIONS

COSES DE CASA II

ANIMALADES

ESPORTS II

ANIMALS II

PROFESSIONS

COMERÇOS

LOCOMOCIÓ

PECES DE ROBA II

INSTRUMENTS II

FRUITES
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INSTRUMENTS

