
Conèixer el programa KidPix 

El Kid Pix 4 és un programa que permet treballar un conjunt d'activitats 
amb dibuixos, imatges, dibuixos amb moviment, so, seqüències de dibuixos, 
animacions, etc. 

A més de les possibilitats de fer dibuixos lliures, l'alumne/a té al seu 
abast unes galeries de fons per al dibuix, imatges definides, petits dibuixos per 
estampar, sons, animacions, etc., que pot utilitzar en tot moment en les seves 
composicions.  

Comproveu que teniu el programa instal·lat i si no és així, localitzeu el 
CD-ROM de la versió 4 i feu-ho. Feu la instal·lació completa. 

Executeu el programa KidPix a partir de l'opció: Inici | programes | The 
Learning Company | Kidpix 4 School | Kidpix, o bé a partir de la icona 
d'accés directe que teniu a l'escriptori . 

 

Feu clic sobre la pantalla de presentació del programa i, seguidament, us 
apareixerà una pantalla on us demanarà que us identifiqueu. Poseu com a nom 
infantil i feu clic sobre el botó Entra. 

 

En entrar a l'editor gràfic, us presentarà la pantalla següent: 

 

  



Tot i que trobareu una guia completa d'ús del programa en format PDF a 
l'opció Mostra la guia de l'usuari del menú Ajuda, feu un repàs a les diferents 
opcions que us ofereix cada un dels menús. Tanmateix, també convé que feu 
un recorregut per les eines per familiaritzar-vos amb el resultat que se n'obté de 
cada una.   

Observeu que cada una de les eines situades al menú de l'esquerra 
porta associades altres possibilitats a la barra inferior. Per tant, cada cop que 
trieu una eina de la barra vertical situada a l'esquerra de la pantalla, es 
desplega un altre menú a la part inferior amb un ventall d'opcions diferents. 
Aneu-les provant. Recordeu que podeu eliminar l'últim canvi fet a partir de 
l'opció Desfés del menú Edició, o bé per la icona corresponent . 
   

 

Vegeu, ara, les eines de treball de què disposa: 

Dibuixa permet triar entre 
diferents gruixos i textures. 
Possibilita, també, escollir 
entre línies rectes, corbes i 
formes.  

 

Text: es pot triar entre opcions 
de negreta, subratllat. Diferents 
opcions de format de text 
(centrat, justificat...). Es pot 
retallar i/o copiar el text 
seleccionat, així com escoltar el 
que s'ha escrit. 

Pinta conté un gran ventall de 
possibilitats. 

  

  

Galleda per pintar dibuixos o 
regions tancades amb diferents 
textures. 

Adhesius classificats per 
categories que cal seleccionar 
i arrossegar a l'àrea de treball. 
Es poden dimensionar, girar o 
invertir. 

  

Segells de goma, també per 
categories. Es pot triar entre tres 
mides. 

La batedora possibilita 
combinar diferents efectes de 
modificació i presentació del 
dibuix.   

Permet incorporar imatges de 
fons, simplement arrossegant-
les a l'àrea de treball. 

Galeria de sons classificats 
per categories. Cal 
arrossegant-los a l'àrea de 
treball.    

Animacions: per veure-les, cal 
fer clic al botó inferior esquerre 
del quadre si està seleccionada. 

Amb l'opció manipula es pot 
retallar una part seleccionada 
del dibuix i, posteriorment, 
desplaçar-la a un altre lloc del 
mateix dibuix. 

 

La goma d'esborrar permet 
esborrar tot el dibuix, o només 
una part d'ell. 



Tornar a començar esborra 
tot el contingut a l'àrea de 
treball.   

Desfer esmena l'última acció 
feta. 

A la part inferior esquerra, hi ha la paleta de colors, que es presenta amb 
dos formats:  

 

Visió per defecte de la paleta de colors en iniciar el 
programa. Es desplegaran els diferents colors quan 
passeu el ratolí per sobre.  

 

Hi ha, també, la possibilitat d'accedir a una posició fixa 
dels colors de la paleta. Cal anar a l'opció Activa el mode 
Menuts del menú Controls. 

  

Alguns aclariments sobre els menús:  

• El menú Fitxer conté totes aquelles opcions que fan referència a desar, 
recuperar, imprimir, canviar d'usuari/ària o sortir del programa. Desa 
amb un únic format, que té l'extensió KPX, cosa que el fa exclusiu per a 
aquest programa, encara que també podeu desar en format JPG, PIC, 
BMP, SWF, EXE i MOV si ho feu a partir de l'opció Exporta del menú 
Fitxer. 

• A partir del menú Edició, podreu desfer l'última acció que heu fet, o bé 
retallar, copiar o enganxar elements dins un dibuix. 

• El menú Afegir fa referència a la possibilitat d'incorporar gràfics, 
animacions o fons personalitzats. 

• Al menú Eines hi ha la possibilitat d'obrir l'anomenada Màquina d'idees, 
on trobareu diferents propostes de treball. Feu un repàs amb els 
altaveus connectats, us anirà indicant què cal fer per a cada proposta. 

També podeu arribar-hi amb la icona que trobareu a sobre de la 
barra d'eines.  

• Amb el menú Controls, podreu activar o desactivar els sons de les 
eines.  

  

Un cop hagueu vist les diferents possibilitats, feu un dibuix sobre el tema del 
projecte que us ocupa; en aquest cas, es tractarà d'un dibuix lliure sobre dofins.  



 

 

 

Aquest és el dibuix d'un nen/a de P5:  

 

Recordeu que aquesta nova versió del programa desarà els arxius en un 
format propi que té l'extensió KPX, sempre que ho feu a partir de l'opció Desa 
del menú Fitxer.  

Si voleu utilitzar els arxius que heu fet amb el programa KidPix en uns 
altres programes, haureu de desar fent servir l'opció Exporta del menú Fitxer, 
on disposareu de diferents formats, tal com indica la imatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Si voleu ampliar la informació sobre el KidPix 4, podeu consultar aquestes 
webs:  

• Tutorial del KidPix, de Josep Buil  
• Taller de KidPix, del CRP de Badalona, amb molts enllaços i 

manuals.  

 

http://www.xtec.net/satis/ra/kidpix/kidpix/index.htm
http://www.xtec.es/serveis/crp/a8930002/recursos/tic/kidpix/kidpix.htm

