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Exposició 

 

4.1. El programari de la PDI Smart 

 

Recordeu que quan instal·lem el programari en un ordinador perquè reconegui la 

pissarra digital SMART, automàticament es creen a l'escriptori dos accessos directes i 

un tercer botó a la barra de tasques de Windows: 

 

 

Accés al Centre d’Inici o Barra d’Eines usades amb 

més assiduïtat. 

 

SMART Notebook, que explicarem a la següent 

classe. Es descarrega gratuïtament i amb possibilitat 

d'actualització des de la pàgina 

http://int.smarttech.com/sti/es.  

 

Accés a totes les eines Smart des de la barra de 

tasques. 

 

 

4.2. Barra d’eines d’SmartBoard 

 

Les eines d’SMART Board et faciliten un ràpid accés a les 

funcions que t’ajuden a treballar amb la pissarra 

interactiva de manera més efectiva; també inclouen accés 

a les eines multimèdia que et permetran crear i presentar 

contingut dinàmic. 

 

Per accedir a les Eines d’SMART Board premeu sobre la 

icona de la barra de tasques de Windows , que 

trobareu en el cantó inferior dret de la vostra pantalla. 

Moltes de les opcions no estaran actives si el dispositiu 

pissarra no es troba connectat a l'ordinador. 
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NOTA: Podeu fer els exercicis d’aquesta classe sense connectar la pissarra, accedint a 

les eines d’SMART des del Menú Inicio > Todos los programas > Software de 

SmartBoard > Otras herramientas de Smart Així estaran actives eines com el reflector, 

la lupa o l'ombra de pantalla. 

 

 

4.3. Gravadora SMART 

 

 

 

Amb la gravadora SMART es pot fer un arxiu de vídeo de tot el que es faci des de la 

pissarra interactiva, sense importar les aplicacions que s'utilitzin. Es pot reproduir la 

gravació en qualsevol computadora amb Windows Media Player (descarregueu-lo de 

franc a http://www.windowsmedia.com/download) o amb el reproductor de vídeo 

SMART.  

 

La interfície de tres botons us permet controlar el procés de gravació. 

 

El menú desplegable del botó Grabar permet triar la regió de l’escriptori que serà 

gravada. Si no trieu què us agradaria gravar, l’ajustament predeterminat gravarà 

l’escriptori complet.  
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Grabar escritorio. Grava tot el que es fa a l’escriptori complet. 

Grabar área. Permet seleccionar l’àrea de la pantalla que es vol gravar.  

Grabar ventana. Permet seleccionar una finestra que es vol gravar.  

 

 

4.4. Reproductor de vídeo Smart 

 

Busqueu en els vostres directoris els vídeos que desitgeu projectar des de la pissarra 

digital interactiva. El reproductor SMART permet escriure i dibuixar durant les 

presentacions, veure continguts des d’una càmera de vídeo o des d’un lector de 

documents, CD-ROM o DVD. 

 

 

 

La barra d’eines de control permet reproduir, pausar i controlar el volum del vídeo. Es 

pot utilitzar també per fer notes i personalitzar les notes i dibuixos que seran 

presentats. 

 

1. Reprodueix o Pausa la pel·lícula 

2. Atura la pel·lícula i torna a l’inici. 

3. Captura el quadre actual en el Notebook. 

4. Torna el punter al mode cursor. 

5. Usa el cursor com a retolador. 



 

CLASSE 5 - Exposició 

6. Canvia el color del retolador. 

7. Modifica l’amplada del retolador. 

8. Esborra qualsevol nota escrita sobre el vídeo. 

9. Permet utilitzar la pantalla completa per mostrar el vídeo. 

10. Atura el so. 

11. Augmenta o disminueix el volum. 

 

 

4.5. Teclat a la pantalla 

 

 

 

Aquesta opció permet teclejar o editar text sense necessitat de deixar d’utilitzar la 

pissarra. s molt útil quan l’aplicació sobre la qual estem treballant des de la pissarra ens 

sol·licita que escrivim lletres o números en format estàndard d'ordinador. Podeu 

arrossegar el teclat a qualsevol lloc de la pantalla prement sobre la barra del títol. 

 

El menú desplegable del 

teclat permet seleccionar 

quin teclat utilitzar: 

  

 

 

 El teclat Clàssic apareix com el teclat tradicional d’un ordinador.  

 El teclat Numèric mostra la sèrie de números naturals. Podeu utilitzar-lo per 

treballar amb matemàtiques.  

 El Simple està organitzat en ordre alfabètic per facilitar el seu reconeixement; és 

útil per ensenyar a nens petits o persones que no estiguin familiaritzades amb les 

noves tecnologies.  



 

CLASSE 5 - Exposició 

 Escribir. Aquesta opció s’utilitza per transformar text manuscrit, és a dir, escrit de 

pròpia mà a través de la tinta digital dels retoladors, en un text mecanografiat.  

 Acceso directo. S’utilitza per introduir accessos directes des del teclat.  

 Mayúsculas. Mostra un teclat tradicional d’ordinador amb el bloqueig de 

majúscules activat.  

 

 

4.6. Eines flotants. 

 

Es tracta d’un accés ràpid a les principals eines que ens ofereix la pissarra per treballar 

amb qualsevol informació projectada des de l’ordinador. 

 

 

 

 

Per personalitzar la barra d’eines flotants, pressioneu el botó Más (...) per canviar les 

opcions que vulgueu que es mostrin en obrir les eines flotants. El quadre de diàleg que 
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s’obrirà per treure o afegir eines també us permetrà canviar les característiques de cada 

una d’elles. 

 

 

 

 

4.7. Centre d’inici  

 

El Centro de inicio és un conjunt personalitzable de botons que ofereixen accés 

ràpid a les aplicacions i eines que s’utilitzen més sovint en treballar des de la pissarra 

digital. El Centro de inicio té capacitat per a un màxim d’11 botons. 

 

Podeu plegar el Centro de inicio amb el botó minimitzar. I el podeu moure per la 

pantalla prement sobre la barra de títol. 

 

Recordeu que també es pot accedir al Centro de inicio des de la icona d'accés ràpid de 

l'escriptori.  

 

 

 

Per personalitzar el Centro de Inicio pressiona el botó corresponent. Pots triar les eines 

que vulguis que es mostrin en obrir el Centro de inicio. 
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4.8 Altres eines.  

 

Ombra de pantalla  

 

Serveix per revelar gradualment la informació projectada des de la pissarra a 

l’audiència o classe. Funciona de manera similar a quan utilitzàvem un full de 

paper per cobrir la informació d’un acetat en un projector. Es tracta d’una 

eina que podem utilitzar independentment de l’aplicació amb la qual estem treballant. 
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Arrossega des dels controls (punta de fletxa negra) cap a dalt- a baix o dreta-esquerra la 

sobra de pantalla per anar descobrint la informació. Tanqueu l'ombra de pantalla des 

del botó Cerrar. 

 

Reflector 

Permet amagar una àrea de la pantalla per concretar l'atenció en un espai 

determinat. És una bona manera d'atraure l'atenció en un punt específic de 

la projecció.  

 

 

 

Expandiu o minimitzeu el reflector prement i arrossegant la vora blava. 

Moveu el reflector prement sobre qualsevol part de l'àrea fosca de la 

pantalla i arrossegant-lo a l'àrea de la pantalla on vulgueu que l'audiència 

enfoqui la seva atenció. 

 

El botó Menú que trobareu en forma de punta de fletxa al costat del reflector, us permet 

canviar la forma i transparència del reflector. També s'utilitza per tancar el reflector. 
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Lupa 

 

Amb l'eina lupa es pot augmentar la grandària de qualsevol part de la 

pantalla per mostrar una vista més detallada d'una àrea en particular.  

  

 

 

Són dues finestres. La finestra més petita s'utilitza per seleccionar l'àrea de la pantalla 

que es vol augmentar com, per exemple, una direcció d'Internet o una cel·la d'una taula 

que els alumnes que seuen al darrere de tot de la classe o amb dificultats visuals no 

poden veure bé. La finestra més gran mostra la vista augmentada del que voleu 

engrandir. Arrossegueu per moure-les. 

 

Capturador d’àrees 

 

Permet afegir imatges de manera fàcil a qualsevol diapositiva del programari 

associat a la pissarra (Notebook).  
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En prémer sobre la icona, s'obrirà la pantalla projectada a la pissarra una barra d'eines 

com la que us mostrem ara. Moveu-la on vulgueu arrossegant-la des de la seva barra de 

títol. 

 

 

Ens ofereix 4 possibilitats de capturar imatges: 

 

 Capturar una área determinada de la pantalla. En prémer sobre aquest 

botó, el cursor de l'ordinador passa a transformar-se en una creu. Arrossegueu el 

cursor fins a envoltar amb un rectangle l'àrea que vulgueu seleccionar. La imatge 

seleccionada s'inclourà automàticament en una diapositiva del programari 

Notebook. 

 Capturar el contingut d'una finestra. Ens captura espais més amplis 

(finestres, menús, etc.); només cal triar quina superfície definida volem capturar. 

També s’inclourà en una nova pàgina o diapositiva la captura realitzada 

 Capturar pantalla. Captura tot el visible en el monitor, incloent-hi la barra d’inici 

o tasques. 

 Captura a mano alzada. Ens permet capturar espais irregulars arrossegant el 

cursor a mà alçada.  

 

Panell de control  

 

El Panell de control conté les  eines que permeten personalitzar el 

comportament del programari d’SmartBoard i la pantalla o 

superfície interactiva. Des de la interfície principal, podràs accedir 

ràpidament a: 
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Configuración de Smart Board (del programari)  

Configuració del ratolí i configuració avançada. 

 

Configuración de rotuladores y botones  

Per canviar el comportament dels retoladors, l'esborrador i els botons. 

 

Orientar / alinear la pantalla 

Per corregir la desalineació. 

 

Configuración de idiomas  

Per instal·lar o canviar l’idioma del programa. 

 

Configuración de dispositivos móviles e inalámbricos 

Per presentacions de portàtils amb el programari LinQ a la pantalla interactiva. 
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+ Informació 

 

A fons 

 

Recursos per a les vostres activitats 

 

CATEDU 

 

El Govern d’Aragó ha recopilat en un senzill catàleg de programari per treballar tant 

amb pissarra com en Tablet PC. Aquest catàleg permet, a tots els professors que ho 

desitgin, trobar noves aplicacions que ampliïn les funcionalitats de la pissarra i 

millorin la seva pràctica docent. Els programes catalogats són, la majoria, gratuïts o 

amb llicència lliure. 

 

http://www.catedu.es/gestor_recursos/ 

 

EDUCARED 

 

Un dels portals més visitats a nivell mundial pels professors més innovadors i 

ofereix un potent cercador de programari educatiu. 

 

http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/_software_educativo/index.j

sp?idapr=12_61_esp_1 

 

CNICE 

 

Pàgina web del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. Conté 

informació i recursos educatius per a totes les etapes. 

 

http://www.cnice.mec.es/ 
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RECURSOS LLIURES PER A PISSARRES INTERACTIVES 

 

Es tracta d’una pàgina on podreu trobar i pujar materials gratuïts específicament 

creats per a l'ús en Pissarres Digitals Interactives. Aquests materials estan realitzats 

per docents amoïnats per incorporar les noves tecnologies a la seva aula. 

 

http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/ultimas-noticias/recursos-libres-

para-pdi.html 

 

GENMAGIC 

 

Portal educatiu que posa a disposició dels docents un banc d'aplicacions per a 

diferents àrees curriculars que podràs treballar amb PDI. 

 

http://www.genmagic.net/educa/ 

 

EDUCASTUR 

 

Recursos organitzats per etapa i àrea del portal de la Conselleria d’Educació del 

Principal d’Astúries. 

 

http://web.educastur.princast.es/cp/claringi/indice/enlace_edita_2005/enlace_ed

ita.htm 

 

 

WIKI ACACIAS 

 

Recursos per a la Pissarra Digital Interactiva 

 

http://acacias.wikispaces.com/ 

 

PIZARRA DIGITAL CV 

 

Portal de la Comunitat Valenciana dedicada a la Pissarra Interactiva amb recursos 

educatius per als professors. 

 

http://www.pizarradigitalcv.org/noticias.php 
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PIZARRA DIGITAL EN CANARIAS 

 

Pàgina web de la Conselleria d’Educació del Govern de Canàries dedicada a la 

Pissarra Digital. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa4/GCMWEB/Code/Recu

rsos/DetalleRecurso.aspx?IdNodo=497
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Exercicis 

 

NOTA: Podeu fer els exercicis d’aquesta classe sense connectar la pissarra, 

accedint a les eines d’SMART des del Menú Inicio > Todos los programas > Software de 

SmartBoard > Otras herramientas de Smart 

 

Utilitzeu l’ombra de pantalla 

 

En aquest exercici, haureu de preparar una activitat senzilla utilitzant l’ombra de 

pantalla.  

 

Incloueu una petita explicació de l’activitat plantejada. I realitzeu una captura de 

pantalla amb la vostra activitat per enviar-la al tutor. 

 

Com fer una captura de pantalla 

 

Per fer una captura de la pantalla que esteu visualitzant en aquests moments i 

enganxar-la en un document, seguiu els següents passos: 

 

1. Deixeu visible el que voleu copiar a la pantalla del vostre ordinador (per exemple, el 

resultat d’un exercici).  

 

2. Premeu la tecla Impr pant. Així heu copiat la pantalla.  

 

3. Ara només heu d’enganxar-la on vulgueu. Obriu, per exemple, el processador de 

textos i enganxeu la imatge. 

 

EXEMPLE 

 

Explicació de l’activitat: 

 

En aquesta activitat es plantegen unes restes als alumnes sense mostrar-ne la solució 

(l’exercici s’ha fet usant el programa PowerPoint). Ells les resolen i després es baixa 

l'ombra de pantalla per mostrar-ne la solució. 
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Enganxa aquí el teu exercici: 

 

 

 

LA TEVA ACTIVITAT 

 

Explicació de l’activitat: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Penseu una activitat amb el reflector 

 

Prepareu una activitat senzilla utilitzant l’eina Reflector. 

 

Incloeu una petita explicació de l’activitat plantejada. I realitzeu una captura de 

pantalla amb la vostra activitat per enviar-la al tutor. 

 

Com fer una captura de pantalla 

 

Per fer una captura de la pantalla que esteu visualitzant en aquests moments i 

enganxar-la en un document, seguiu els següents passos: 

 

1. Deixeu visible el que voleu copiar a la pantalla del vostre ordinador (per exemple, el 

resultat d’un exercici).  

 

2. Premeu la tecla Impr pant. Així heu copiat la pantalla.  

 

3. Ara només heu d’enganxar-la on vulgueu. Obriu, per exemple, el processador de 

textos i enganxeu la imatge. 

 

 

EXEMPLE 

 

Explicació de l’activitat: 

 

S’explica als alumnes un quadre de Goya, El 3 de mayo de 1808 a Madrid: los 

fusilmanientos en la montaña de Príncipe Pío, usant la imatge de la pàgina web del 

Museu del Prado (http://www.museodelprado.es). Per fer ressaltar determinats 

aspectes del quadre, s’usa el reflector amb una transparència del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museodelprado.es/
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Enganxa aquí el teu exercici: 

 

  

 

 

LA TEVA ACTIVITAT 

 

Explicació de l’activitat: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La lupa 

 

Prepareu una activitat senzilla utilitzant l’eina Lupa. 

 

Inclou una petita explicació de l’activitat plantejada. I realitzeu una captura de pantalla 

amb la vostra activitat per enviar-la al tutor. 

 

Com fer una captura de pantalla 

 

Per fer una captura de la pantalla que esteu visualitzant en aquests moments i 

enganxar-la en un document, seguiu els següents passos: 

 

1. Deixa visible el que vulguis copiar  a la pantalla del teu ordinador (per exemple, el 

resultat d'un exercici).  

 

2. Premeu la tecla Impr pant. Així heu copiat la pantalla.  

 

3. Ara només heu d’enganxar-la on vulgueu. Obriu, per exemple, el processador de 

textos i enganxeu la imatge. 

 

EXEMPLE 

 

Explicació de l’activitat: 

 

L’eina Lupa ajuda, durant una explicació, a millorar la visualització d’alguns aspectes. 

Per exemple, en explicar el funcionament d’un programa com PowerPoint, es pot usar 

la Lupa amb els botons de la barra de Menús. 
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Enganxa aquí el teu exercici: 

 

 

 

 

LA TEVA ACTIVITAT 

 

Explicació de l’activitat: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Recordar 

 

Les Pissarres Digitals Interactives estan acompanyades d’un programari 

complementari que serveix per crear activitats interactives o presentar els continguts 

de les teves classes. En el cas de la pissarra SMART, el programari inclou unes eines 

que es poden utilitzar amb qualsevol aplicació (Centro de inicio) i un programa per 

realitzar les presentacions (Notebook). 

 

En Centro de inicio inclou, entre d'altres, les següents eines: 

 

 Gravadora 

 Reproductor de vídeo 

 Teclat a la pantalla 

 Ombra de pantalla 

 Reflector 

 Lupa 

 Capturador d’àrees 


