
TuxPaint
El Tux Paint és un programa de dibuix creat perquè els nens petits es diverteixin desenvolupant les 
seves capacitats artístiques. 

Té una interfície senzilla i un quadre de dibuix de mida fixa.

Proporciona l'accés a imatges existents mitjançant un navegador de miniatures (sense accés directe 
al sistema de fitxers).

A diferencia d'altres programes de dibuix el Tux Paint té un joc d'eines molt limitat. Inclou, però, 
efectes d'entreteniment orientats als menuts, com per exemple sorolls i un aspecte molt simple i clar. 
A la part central de la pantalla hi ha l’àrea de treball (un espai en blanc de mida fixa).

Els botons estan definits per icones grans i clares, per les diferents eines i opcions. A més Tux, el 
pingüí , acompanya els nens mentre dibuixen. Al seu costat, van apareixent explicacions, 
instruccions i consells.

Pàgina oficial del projecte 

http://www.tuxpaint.org/
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:Tuxpaintlogo1.png


Kolourpaint

El KolourPaint és un editor d'imatge que té com a objectiu ser fàcil d'entendre i d'utilitzar, a més, 
proporciona un nivell de funcionalitat orientada cap a l'usuari mig. Es tracta doncs d'un excel·lent 
reemplaçament o substitut per a MSPaint, encara que KolourPaint posseeix característiques més 
avançades. 

Amb KolourPaint podem realitzar les següents tasques: 

• Dibuixar gràfics i diagrames. 
• Manipular imatges , pot editar captures de pantalla o fotos, i afegir efectes a cada imatge. 
• Editar icones, permet dibuixar logos i icones amb transparència. 

KolourPaint desenvolupa aquestes tasques mitjançant diferents eines de selecció, traçat de polígons 
i altres figures geomètriques, eines de dibuix de línies rectes i corbes, paleta de colors 
personalitzada, selector de color, farcit, pintura con brotxa, esprai, pinzell i llapis. A més posseeix 
diferents eines per l'edició d'imatges com redimensionat, volteig o rotació. També podem encontrar 
diferents efectes per aplicar a les fotografies com suavitzat, relleu, ajustament de color o 
deformació. 

MANUAL EN CASTELLÀ 
http://docs.kde.org/stable/es/kdegraphics/kolourpaint/index.html 

http://docs.kde.org/stable/es/kdegraphics/kolourpaint/index.html
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:Logokolourpaint.png
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:Finesatra_lateral.jpg


GCompris

GCompris és una col·lecció d'aplicacions educatives per a nens i nenes d'educació infantil, cicle 
inicial i mitjà de primària, amb més de cinquanta activitats i/o jocs educatius diferents. 

L'entorn de les activitats i la navegació entre elles són molt intuïtius.
Presenta dibuixos atractius i un personatge que felicita i estimula l'usuari/ària en el procés 
d'aprenentatge . 

La simplicitat i claredat de la interfície permet als alumnes descobrir les activitats per ells mateixos, 
encara que pot ser necessari l'ajut de l'adult en algunes activitats o nivells avançats.

http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:LogoGCompris.png
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:Gcomprisinterf%C3%ADcie.png


Les activitats estan agrupades en vuit blocs

Bloc format per activitats dirigides a treballar amb formes, colors, sons... 

Jocs que tenen com finalitat que els alumnes més petits agafin pràctica en l'ús dels perifèrics de 
l'ordinador. 

Diverses activitats que permeten pintar i dibuixar, editar textos... 

Jocs d'agudesa (escacs, connecta 4...), per demostrar l'enginy. 

Diversos tipus d'activitats com completar paraules, associar imatges amb el seu nom, exercicis de 
lectura... 

Activitats de càlcul de numeració (sumes, restes i multiplicacions) i quantitat. 
Trencaclosques amb formes o nombres, el joc del quinze, sudokus...

Conjunt d'activitats diverses d'experimentació amb moviments físics. 

http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:GComprisfinestra1.png


Tux Typing

El TuxTyping és un programa (amb aparença de joc) per l'aprenentatge de la mecanografia. 

Està dissenyat per als més petits, que hauran d'aprendre a localitzar on es troben els caràcters al 
teclat, encara que també pot ésser molt útil per als adults. 

El programa està desenvolupat sota el protagonisme d'un amigable pingüí, el Tux, a qui segurament 
ja coneixereu d'altres aplicacions. El comés del joc és molt senzill: en funció del joc escollit el 
pingüí Tux haurà d'anar recollint els peixos que cauen del cel, o destruir els meteorits, abans que 
arribin al terra. Aquests peixos, o meteorits, van acompanyats d'una lletra, així doncs per tal de que 
no arribin a tocar el terra haureu de polsar aquesta lletra. 

Malgrat que en un principi sembli fàcil us serà molt útil per tal de localitzar allà on són les lletres al 
teclat, a més podem anar augmentant la dificultat a mida que anem aprenent. 

Tux Typing disposa de diferents tipus de paraules a escollir, des de teclejar una única lletra fins a 
escriure paraules senceres, i fins i tot el tema de les paraules. A més disposa de la opció ”Llissons”, 
a la qual es deixen de banda les aparences de joc per presentar-se com un teclat convencional, on 
ens mostrarà un llistat de lletres i quin dit hem d'utilitzar per polsar la tecla adient per cadascuna 
d'aquestes lletres. 

Al menú d'opcions del Tux Typing podrem escollir l'idioma amb que treballarem, acció que farà 
canviar alguns aspectes del teclat. També permet afegir noves paraules per tal d'enriquir el 
vocabulari de que disposem. 

 

http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:LogoTuxtyping.png
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:Tuxtypingfinestra.png


KGeography

El Kgeography és una senzilla eina per aprendre aspectes de la geografia d'una manera 
entretinguda. Amb ell podrem navegar pels mapes i en fer clic a sobre ens mostrarà la divisió 
política , la bandera de cada nació i la capital. 

És fàcil d'utilitzar i té diversos modes de funcionament: 

• Navegació dels mapes fent clic a les divisions dels mapes per veure'n el nom. 
• Ens dóna el nom d'una divisió del mapa i l'hem de fer clic a sobre. 
• Mostra un mapa buit i hem de situar les divisions una per una. 
• Diu una capital i hem d'esbrinar a quina divisió del mapa correspon. 
• Ens diu una divisió del mapa i hem d'esbrinar quina n'és la capital. 
• Mostra una divisió del mapa i hem d'esbrinar-ne la capital. 
• Apareix una bandera i hem d'esbrinar-ne el nom. 
• Ens mostra un nom i hem d'esbrinar-ne la bandera. 

Manual Kde 
http://docs.kde.org/stable/ca/kdeedu/kgeography/index.html

http://docs.kde.org/stable/ca/kdeedu/kgeography/index.html
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:Kgeographylogo.jpg
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Imatge:Kgeography_finestra.png

	TuxPaint
	Kolourpaint
	GCompris
	Les activitats estan agrupades en vuit blocs
	Tux Typing
	KGeography

