
 

1. Requisits per accedir al material. 

 

Aquest material educatiu es troba ubicat a Internet, a l’adreça web 

www.uv.es/tamin/material_lectura  , per això el primer requisit per tal de poder 

treballar-lo és estar conectat a Internet. 

 

2. Requisits per a la visualització de les activitats creades amb J Clic. 

 

Quan punxem sobre les activitats J Clic estem descarregant un applet 

del projecte J Clic ubicat a Internet. Per tal de poder descarregar-lo 

correctament hem de tindre instal.lat a l’ordinador un sistema Java. Aquest 

sistema servirà de base per a la visualització dels applets (a banda d’altres 

utilitats), i podem descarregar-lo de manera gratuïta punxant ací.  

 

Podeu trobar més informació sobre el procediment de visualització dels 

applets punxant ací. 

 

En cas que vos interesse baixar aquestes activitats comprimides podeu 

fer-ho des de l’àrea de descàrrega que trobareu al mapa índex del material. Cal 

que guardeu els projectes jclic en les carpetes comprimides amb extensió 

.jclic.zip, i les apegueu a la carpeta jclic/projects del vostre ordinador. Després 

podeu visualitzar-les obrit el Jclic Player i anant a arxiu obri el fitxer. 

 

3. Requisits per a la visualització de les activitats creades amb Hot Potatoes. 

 

Les tasques creades amb Hot Potatoes estan guardades en format html; 

per això en principi no hi ha més requisits que una connexió a Internet per 

visualitzar-les. 

 

En cas que vos interesse baixar aquestes activitats comprimides podeu 

fer-ho des de l’àrea de descàrrega que trobareu al mapa índex del material. 

Aquesta carpeta conté totes les imatges i arxius necessaris per a visualitzar-

http://www.uv.es/tamin/material_lectura
http://clic.xtec.net/ca/jclic/instjava.htm
http://clic.xtec.net/ca/jclic/java.htm


les; cal que les descomprimiu i les engueu mitjançant l’arxiu index de cada 

carpeta. 

 

4. Requisits per a la visualització del document d’orientacions al professorat. 

 

Per visualitzar correctament el document d’orientacions al professorat cal 

disposar del programa Adobe Acrobat Reader. Aquest programa permet 

visualitzar documents en format pdf, i es pot descarregar gratuïtament punxant 

ací. 

 

5. Font per a la visualització de les activitats. 

 

 Les activitats del material han estat creades amb la font Massallera, 

molt semblant a la lletra lligada en els primers estadis d’ensenament de la 

lectura.  

 

 Si no es disposa d’aquesta font en l’ordinador, es pot descarregar 

punxant ací, o descarregant-la des d’aquest enllaç; cal guardar l’arxiu que es 

descarrega en el vostre ordinador en la ubicació corresponent a les fonts (en 

Windows és El meu PC/Disc local C:/Windows/Fonts. 

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.xtec.cat/%7Elperez/eines/font1.htm

