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CONVENCIONS 
 
 Els símbols utilitzats en aquest text són: 
 

 

 

Activitats d'introducció 
Activitats completament guiades amb exposició gradual de continguts, que permetin 
assegurar els continguts mínims de la programació del mòdul de formació. 

 

Activitats de consolidació i reforç 
Aquestes activitats presenten una dificultat un poc superior ja que no són tan guiades i 
permetran un millor domini dels temes estudiats. 

 

Activitats de lliurament obligat 
Les activitats que vénen marcades per aquesta icona s'hauran d'enviar obligatòriament a 
la tutoria per tal de poder superar el curs de formació. 

 

Activitats opcionals 
Activitats d'ampliació de coneixements que permeti aprofundir en la temàtica tractada. No 
són obligatòries i no s’han de fer si es veu que hi haurà dificultat per seguir el ritme 
aconsellat per al curs. 

 

Recomanacions o comentaris 
Recomanacions o comentaris que permetran una millor realització de les activitats 
encomanades 

 

Ajuda 
Per algunes activitats, si la seva resolució presenta problemes, es podrà consultar l'ajuda 
que donarà pistes per facilitar la seva realització.  

 

Recursos addicionals 
Per poder ampliar els coneixements, es posa a la disposició dels alumnes una 
documentació complementària de consulta o d'ampliació. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte Descartes neix a finals de la dècada dels noranta del segle passat 
finançat pel Ministeri d’Educació i coordinat per Juan Madrigal Muga. Es fonamenta en un 
applet programat en Java del qual són autors José Luis Abreu León i Marta Oliveró Serrat. 
Aquest applet ha evolucionat considerablement des de la seva primera versió. 

 

2. LA WEB DESCARTES 

La web Descartes (http://descartes.cnice.mecd.es) és un projecte del Ministeri 
d'Educació espanyol. El seu objectiu primordial és dotar el professorat, especialment el 
d'Educació Secundària, d'eines interactives per a complementar les seves classes de 
l’àrea de Matemàtiques. Actualment, la web Descartes conté aproximadament un 65% del 
currículum oficial de matemàtiques d’ESO i Batxillerat. 

 

 

Podem distingir al manco tres nivells d’utilització del projecte Descartes: 

 El més elemental que en definitiva és el que faria l’usuari final, l’alumne.  Basta 
connectar amb alguna aplicació de les que hi ha a la web i sense explicacions o 
amb un mínim comentari, podem passar a utilitzar les diferents unitats. L’únic 
requisit és que a l’ordinador hi hagi instal·lat l’intèrpret del llenguatge Java. Des de 
la mateixa web de Descartes, a la secció d’ajuda es pot accedir a la descàrrega del 
plug-in de Java que se sol denominar màquina virtual de Java.  

 Un segon nivell d’utilització seria aquell en què un professor adaptaria les diferents 
unitats o escenes a les necessitats concretes del seu grup, sense alterar en 
profunditat les escenes que ja estan programades, però que podrà agrupar al seu 
gust.  Per poder fer això s’han de conèixer les eines de Descartes encara que no 
en profunditat.  Aquest és l’objectiu d’aquest tutorial. 

 Un tercer nivell seria el d’aquells que es trobessin en disposició de poder crear 
noves unitats didàctiques i noves escenes. Per això seria necessari un 

http://descartes.cnice.mecd.es/
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coneixement més en profunditat de les eines i els paràmetres, però pensam que 
també aquest curset pot ser una iniciació per al seu posterior desenvolupament. 

 

Activitat opcional 1 

Navega per la web Descartes http://descartes.cnice.mecd.es de tal manera 
que arribis a familiaritzar-te amb totes les seves possibilitats. Encara que sigui de 
passada procura visitar el major nombre d’enllaços. 

L’estructura de la plana Descartes 

El mapa de la web 

La web del projecte Descartes està organitzada en quatre grans blocs: 

 La dedicada a la informació i l'ajuda, on podem destacar el cercador intern, 
les passes a seguir per instal·lar el projecte i fer feina sense connexió en els 
diferents sistemes operatius i la secció dedicada a donar a conèixer les 
novetats que es van afegint al projecte. 

 La dedicada als materials de formació damunt el projecte que estan 
presentats de manera seqüencial i orientada a l'aplicació immediata a les 
aules. 

 La que ofereix una sèrie de serveis com el fòrum, enllaços a altres planes, la 
possibilitat de tenir un contacte amb el projecte mitjançant el correu 
electrònic o sol·licitar un CD que conté tots els materials publicats. 

 La dedicada a recollir les unitats didàctiques ja elaborades i que es 
presenten ordenades per cursos i també per temes. Des del punt de vista de 
l'aplicació a l'aula és la més interessant i la que presenta una sèrie de 
materials normalment amb un molt bon nivell d’elaboració, encara que 
majoritàriament dedicats a l'ensenyament secundari. 

La informació i l'ajuda 

 

Quan ens trobem a la plana principal, els enllaços dedicats a aquesta secció 
formen un bloc que en la versió actual està situat a la part inferior esquerra. Hi ha sis 
enllaços que respectivament ens portaran a la presentació, les novetats, el mapa de la 
web, el cercador intern, l'ajuda i els processos d'instal·lació amb un apartat especial 
dedicat a Linux. 

 

Per treballar amb les unitats del projecte Descartes mentre s’està connectat a la 
xarxa tan sols és necessari  accedir a la pàgina principal del projecte i localitzar la unitat a 
la que ens volguem connectar. S’obrirà una finestra nova amb la unitat elegida. 

http://descartes.cnice.mecd.es/
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La web Descartes té un gran nombre d’unitats i és per això molt recomanable 
utilitzar el cercador. A aquest cercador s’accedeix des de la pàgina principal i fent clic a 
l’enllaç corresponent s’obrirà una nova finestra com la que mostra la imatge: 

 

Es poden fer dos tipus de recerca: en la pròpia base de dades del projecte o a tot el 
lloc Descartes mitjançant el cercador Google. Aquesta darrera opció és la més 
recomanable ja que permet fer una cerca a partir d’una paraula clau i anar refinant-la 
recerca afegint més paraules.  L’opció de fer la recerca dins la base de dades cercarà tan 
sols en els camps títol, classificació, autor i data i no ho farà dins les pàgines. 

Una vegada localitzada la unitat didàctica que volem emprar, basta obrir-la i ja 
podem fer feina amb ella.  Això seria el mode connectat. 

 

Activitat d'introducció 1 
 
Navega per la pàgina web del projecte Descartes  
(http://descartes.cnice.mecd.es/index.html) i visita la secció d’Aplicaciones. 
Arribaràs a un índex des d’on podràs interactuar amb les escenes que estan 
disponibles en la web. Fixa’t en les molt diverses possibilitats que ofereix 
aquesta eina. Realitza després una cerca per trobar ràpidament alguna activitat 
del teu interès. 

 

El procés d’instal·lació 

 

Però la part més important des del punt de vista d'aquest curs és el nippe 

Descartes, la possibilitat que ofereix de modificar les escenes o crear-ne de noves i 
formar amb elles unitats didàctiques adaptades al nostre grup o al nostre interès. 

Per poder treballar còmodament des d’aquesta altra perspectiva, el millor és 
instal·lar al nostre ordinador aquest nippe i els arxius necessaris per a la modificació. 

La clau són els arxius Descartes.jar i Descartes3.jar. Segons les escenes siguin 
en dues o tres dimensions, s’utilitzarà un o l’altre. En aquest curs ens referirem a 

http://descartes.cnice.mecd.es/index.html
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Descartes.jar ja que la majoria d’escenes estan realitzades amb aquest nippe. 

Per poder disposar d’aquests arxius s’ha de realitzar la instal·lació i procurar 
respectar l’estructura que es crea per defecte ja que d’aquesta manera els nippes 

Descartes.jar o Descartes3.jar no es repetiran indiscriminadament, deixant dos nivells a 

l’arbre del directori entre la carpeta que conté els nippes (Descartes.jar i Descartes3.jar) 
i la carpeta que conté les pàgines html amb les escenes.  La instal·lació es pot  realitzar 
tant a Windows com a Linux. 

 

A la imatge, la pàgina Potencias0.htm que conté escenes de Descartes i que està 

situada dins la carpeta Potencias_y_raices, anirà a cercar els nippes dos nivells per 
damunt, a la carpeta Descartes. 

El procés d’instal·lació es fa també des de la secció de la informació i l’ajuda. Fent 
clic a l’enllaç ens apareix la següent pantalla: 

 

Es presenten dues opcions: 

 Instal·lar la web sencera amb totes les activitats que en aquest moment 

estiguin penjades. És l’opció Web_Descartes.exe i ocuparia més de 40 Mb 
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al nostre ordinador. 

 Instal·lar els arxius que fan funcionar els nippes i anar desprès, a mesura 
que les anam necessitant, descarregant les unitat didàctiques que ens 

interessin. És l’opció Descartes.exe 

El procés és igual per a qualsevol de les dues opcions. Tant en un cas com a l’altre, 
es descarrega un arxiu autoexecutable que podrem desar, per exemple, a l’escriptori.  

  

 

Al cas de l’exemple hem optat per davallar i instal·lar la Web_Descartes.exe.  Quan 
l’arxiu està totalment descarregat, Windows fa aparèixer un avís de seguretat. Optarem 
per “Executar”. 

 

D’aquesta manera es llençarà l’aplicació: 

  

És molt recomanable acceptar el directori que se’ns proporciona per defecte ja que 
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és la manera de que possibles instal·lacions futures puguin trobar els arxius necessaris 
amb l’estructura que ja hem comentat abans.  

Acceptat el directori, se’ns presenten les opcions de seleccionar els components 

que volem instal·lar, la carpeta del menú Inici on desar les icones i la possibilitat de crear 
un accés directe des de l’escriptori. Triades les opcions, es demana l’autorització per 
començar la instal·lació segons la configuració per la que hem optat. 

  

  

  

 

Finalment, comença la instal·lació i, una vegada completada, per finalitzar-la se’ns 
dóna la opció d’iniciar el programa.  Una vegada completada la instal·lació podrem 
esborrar el fitxer autoexecutable que havíem davallat. 

L’opció de la instal·lació mínima és semblant al procés que hem descrit abans, 
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encara que molt més ràpida ja que l’arxiu executable és molt més petit. Una vegada feta 
la instal·lació podrem triar les unitats didàctiques que volem instal·lar al nostre disc dur. 
Per això, des de la pàgina dedicada a les unitats didàctiques o des de la que ens ha 
proporcionat el cercador, podrem optar per la descàrrega. Automàticament la unitat 
descarregada es situa al seu lloc corresponent del directori. 

 

 

 

Activitat de lliurament obligat 1 
Fes la instal·lació de Descartes en el teu ordinador. Amb l’opció de l’explorador de 
windows fes una captura completa de pantalla on es vegi desplegat l’arbre del 
directori de Descartes. Ha de ser similar a la de la pàgina 8 d’aquest tutorial, però on 
es vegi l’arrel del directori. 
Envia la imatge resultant al teu tutor/tutora fent servir l’eina d’enviament d’activitats 
corresponent i avisa’l del seu lliurament amb un missatge de correu intern. 
  

3. EL NIPPE DESCARTES 

Descartes és una eina que s’utilitza preferentment a l’àrea de matemàtiques, 
encara que també es pot aplicar a l’ensenyament d’altres matèries. La base principal de 
Descartes està en les seves escenes que són manipulables per l’alumnat  de manera que 
mitjançant una sèrie de controls se n’adonin dels efectes que provoquen. Les escenes 
són el fruit d’un NIPPE (nucli interactiu per a programes educatius).  Un nippe és 
tècnicament un applet (afegitó) escrit en llenguatge Java i que es pot incloure a les 
pàgines web. No tots els applets són nippes ja que aquests han de tenir a més una sèrie 
de característiques: 

 Han de ser interactius, és a dir, no s’han de limitar a mostrar alguna cosa 
com si fora una imatge. 

 Ha de ser configurable a partir d’una sèrie de paràmetres de tal manera que 
cada configuració pugui donar lloc a un aspecte de l’escena ben diferenciat. 

 Ha d’estar documentat de manera que qualsevol professor o creador de 
pàgines web el pugui emprar. 

Els nippes es poden classificar en dos grans tipus: 
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 Simples o de simulació  

 Complexes o de dades 

Els autors que han creat el nippe generador de les escenes de Descartes han estat 
Juan Madrigal Muga i José Luis Abreu León. Amb la col·laboració d’altres persones, el 
nippe ha anat evolucionant i a hores d’ara ja es poden trobar una bona quantitat 
d’escenes a la pàgina web del projecte. Aquestes escenes són creades per professors/es 
i recollides a la base de dades del projecte Descartes del CNICE. Un professor que no 
tengui el nivell per crear noves escenes pot utilitzar-les tal com les troba, modificar alguna 
de les seves configuracions o recopilar-les de manera que integrant-les en una pàgina 
web pugui fer seqüències didàctiques adaptades a la seva classe o la seva assignatura. 
Aquesta pàgina web es podrà col·locar en un servidor, en un CD o en el disc dur dels 
ordinadors. 

Fonamentalment, les escenes que actualment estan recopilades estan dirigides 
principalment a l’àrea de matemàtiques i als nivells d’ESO i Batxillerat, però les 
característiques de l’eina fan que l’àmbit d’aplicació es pugui ampliar en àrees i en nivells. 

La millor manera d’aprendre a configurar les escenes és mirant les configuracions 
de les escenes que ja es troben penjades al servidor del projecte Descartes. 
(http://descartes.cnice.mecd.es/index.html).  És molt recomanable fer una ullada general a 
les activitats emmagatzemades en aquesta pàgina, trobar aquella que tengui certa 
semblança a la que nosaltres volem crear i anar modificant-la de mica en mica fins 
aconseguir el resultat desitjat. 

 

 

Activitat d'introducció 2 
 

A la carpeta de materials obriu la pàgina anomenada Coordenades_cartesianes. 
En ella es presenta la següent escena. 

 

Podeu interactuar amb aquesta escena com ho faria un alumne a l’aula. Hi ha una 
sèrie de controls que podem utilitzar.  El botó de crèdits ens informa dels autors 
d’aquesta escena. A la part superior es troben tres controls més: zoom, OX i OY. 
Amb el zoom podem allunyar o atracar de manera que l’escala de les coordenades 
serà més gran o més petita.  Amb els controls OX i OY desplaçarem 

http://descartes.cnice.mecd.es/index.html
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respectivament els eixos corresponents. 

A la part inferior trobam el botó d’inici que restaura l’escena a la posició inicial. Els 
dos controls que resten augmenten o disminueixen els valors de “x” i “y”. Podem 
canviar els valors amb les fletxes o bé escrivint-los directament i polsar a 

continuació la tecla Intro. 

També podem arrossegar des del punt vermell i anar observant com canvien els 
valors del parèntesi segons les coordenades de les posicions per on passem. 

 

Però a més d’aquesta facilitat de les escenes de Descartes de permetre la 
interacció i la simulació en el cas de  l’alumnat, en el cas del professorat també li permet 
modificar-ho i adaptar-ho al seu gust i a les condicions del seu grup d’alumnes.  
Evidentment, aquesta, podem dir personalització, dependrà de l’aprofundiment del 
professorat en el coneixement i l’ús de l’eina que es proposa. Per això el més 

recomanable és la utilització de l’editor Gescenas. 

Obrirem aquesta aplicació des de l’arrel de la carpeta Descartes que, si a l’hora de 
la instal·lació hem respectar la ruta que se’ns ofereix per defecte, es trobarà a 

c:\Descartes\Gescenas.exe 

4. EL GESTOR D’ESCENES DE DESCARTES: GESCENAS 

 
El gestor d’escenes és el programa que permet editar les planes web que tenen 

escenes de Descartes.  Amb aquest simple programa podrem obrir, canviar i, fins i tot, 

crear noves escenes. A més, Gescenas permet modificar el codi font de la pàgina web. 

Com ja hem explicat abans, Gescenas s’ubica per defecte, amb la instal·lació de 
l’arxiu executable. Com també ja hem explicat, és molt recomanable utilitzar la ruta 
C:\Descartes que és l’opció per defecte en la instal·lació. D’aquesta manera conservarem 
l’estructura que permetrà funcionar les escenes. És imprescindible que els fitxers 

Gescenas.exe, Descartes.jar i Descartes3.jar es mantenguin a l’arrel del directori com 
podem observar a la imatge.   

A més d’aquest programa, a la figura també podem observar l’estructura de 
carpetes i tots els demés fitxers que són l’accés a les diferents unitats didàctiques que hi 
ha a la web Descartes. Segons anem descarregant noves aplicacions, aquest directori 
anirà augmentat, però es conservarà l’estructura. 

 

Des de l’arrel del directori basta fer un doble clic a la icona 
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del Gescenas.exe i d’aquesta manera s’arrancarà. S’obrirà una finestra verda amb una 
barra que conté els menús. 

D’entrada, els únics menús actius són Archivo i Html. Des del menú Archivo, 

podrem accedir a les funcions bàsiques d’aquest menú: Nuevo, Abrir o Salir. 

 

 

 
El menú Html tan sols té la funció d’obrir o tancar la finestra de l’editor de codi en 

aquest llenguatge. Són les funcions Mostrar HTML i Ocultar HTML.  Si tenim els 
suficients coneixements del llenguatge html podríem fer canvis a la mateixa finestra. A la 
següent figura ho hem obert i podem observar com es dibuixa una finestra blanca que, 
lògicament, encara no conté cap codi. Per la nostra banda pensam que si volem canviar, 
a més de l’escena, el codi html de la pàgina que conté l’applet, el millor seria utilitzar un 

editor d’html més potent com podria ser l’NVU en codi lliure o els programes propietaris 

Dreamweaver o FrontPage. 
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El submenú Nuevo permet crear, des del principi, una pàgina nova a la qual es 
poden incloure les escenes de Descartes que poguem agafar d’altra pàgina o bé que 
nosaltres mateixos podem haver creat. El primer que haurem de fer en aquest cas és 
nomenar la nova pàgina respectant la ubicació que més endavant detallarem (S’ha 
d’ubicar dos nivells per davall del directori arrel de Descartes).  

Si el que volem és modificar alguna pàgina utilitzarem el submenú Abrir. Amb 
aquesta comanda podrem obrir qualsevol pàgina Html que estigui a l’ordinador.  En 
seleccionar aquesta opció s’obrirà la finestra típica de l’explorador de windows des de la 
qual podrem seleccionar el fitxer que cercam. Aquesta finestra ens apareix a la següent 
il·lustració: 

 

L’opció  Salir tancarà Gescenas desprès de demanar una confirmació. 

Quan tenim un fitxer obert s’activaran dins d’aquest menú totes les possibles 

opcions. A més de les opcions Nuevo, Abrir i Salir, podrem optar per les següents: 

Cerrar: serveix per sortir de la pàgina que s’està editant sense tancar l’editor.  En el 
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cas de que a la pàgina s’hagin introduït canvis, el programa ens donarà la possibilitat de 
desar amb el mateix o amb un nom diferent. 

Actualizar: aquesta opció tornarà a carregar l’arxiu des del disc dur o sistema 
d’emmagatzematge des del qual es va carregar la pàgina.  En el cas que hi hagi hagut 

modificacions a la pàgina que es tenia a Gescenas se’ns donarà l’opció de desar els 
canvis. 

Hi ha dues opcions per desar les pàgines obertes amb Gescenas: Guardar i 

Guardar como. Hi ha una diferència important entre aquestes dues opcions que 

serveixen per a conservar al disc dur la feina feta.  L’opció Guardar desa el fitxer amb el 

mateix nom i, per tant, esborra el fitxer original. L’opció Guardar como desa el fitxer amb 
un nou nom i per tant sempre podrem recuperar la informació original cosa que no 

podríem fer amb l’opció Guardar. Per “Guardar como” és imprescindible ubicar el fitxer 
dos nivells per davall de l’arrel ja que en aquesta arrel és on s’ubiquen els fitxers 
“Descartes.jar” i “Descartes3.jar”.  

 

A la imatge de la anterior hem intentat reproduir gràficament aquest fet: el fitxer 
“programación.htm” conté una escena de Descartes que necessita aquests fitxers 

(Descartes.jar i Descartes3.jar) pel seu correcte funcionament. El fitxer està dins la 
subcarpeta “programacion” que està dins la carpeta “m_Herramientas” que és una 
subcarpeta de “Descartes”.  La ruta completa seria 

“c:\Descartes\m_Herramientas\programacion\programacion.htm”  

Dins l’arrel de la  carpeta Descartes es troben els dos fitxers “*.jar”.  Podem 
comprovar que hi són dos nivells per damunt, com reclama el codi de cadascuna de les 
escenes que sempre comencen de la següent manera: 

<applet name="base" 
        code="Descartes.class" 
        codebase="../../" 
        archive="Descartes3.jar" 
        MAYSCRIPT 
        width=300 height=300> 
   <param name="nom" value="base"> 
   <param name="Versi&oacute;" value="3.866"> 
   <param name="Idioma" value="catal&agrave;"> 
   <param name="Botons" value="cr&egrave;dits=no config=no inici=no netejar=no"> 
   <param name="E_00" value="despl_imatge='dalt-esq' fons='blanc' xarxa='grisClar' 
xarxa10='no' eixos='gris' text='rosa'"> 
   <param name="A_00" value="id='escala' expresi&oacute;='30' avaluar='una-sola-
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vegada' constant='s&iacute;'"> 
</applet> 

 

Les ordres codebase i archive 
indiquen respectivament quin nippe 
utilitzar (l’intèrpret) i on el pot trobar. En 
el cas de l’exemple ha d’utilitzar l’arxiu 

“Descartes3.jar” i ho ha de cercar 
(codebase=”../../”) dos nivells per 
damunt que és la ubicació relativa al 
document que editam. 

Podrem observar que totes les 

ordres comencen amb <param name= 
i entre cometes el nom del paràmetre. 

A continuació està la paraula value= i 
novament entre cometes el valor 
adjudicat al paràmetre en concret.  Es 
tanca la línia amb el símbol >.  

Al següent exemple hem escrit en negreta les parts variables d’una línia qualsevol.: 

   <param name="nom" value="base"> 
 

Les ordres width i height  defineixen les dimensions del rectangle on es mostrarà 
l’escena en píxels.  En aquest cas és un quadrat de 300 x 300.  Aquest paràmetre és 
modificable. Per defecte són 480 píxels d’amplària per 360 d’alçada.  

El paràmetre “nom” que és el representat a l’exemple recent no és obligatori, però 

convé utilitzar-ho. En aquest cas el nom és “base” i respecta les convencions de que ha 
de ser una paraula, sense espais. Quan a una mateixa pàgina apareixen més d’una 
escena, el fet de nomenar-les serà molt convenient per evitar errades. La resta de 
paràmetres s’anirà omplint automàticament mitjançant les opcions que podrem triar 
alterant els diferents menús de la configuració. 

Provarem ara com canviar la configuració d’una escena. Obrirem amb el gestor 
d’escenes el fitxer triangulo.htm que es troba a la carpeta Materials. Quan el fitxer estigui 
obert feu clic amb el botó dret del ratolí de manera que aparegui la finestra que es mostra 
a la imatge. Allà triau l’opció config. A aquest menú també podeu arribar-hi directament 
fent doble clic damunt l’escena. Des d’aquesta finestra podeu accedir-hi a fer tots els 

canvis que trobeu oportuns o crear una nova escena.  Fent clic al botó aplicar podem 
veure els canvis que fem i quan el resultat sigui del nostre gust podrem desar els canvis 

amb Guardar o Guardar como des del menú Archivo de Gescenas. El que nosaltres 
farem en primer lloc serà canviar tota la configuració al català. 
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A l’esquerra del panell de configuració, a dalt, 
trobareu una finestra amb un desplegable. Feu clic a 
la fletxa i seleccionau l’idioma català. Tot d’una 
canviarà el menú que a partir d’ara es presentarà en 
català. La selecció d’idioma tan sols fa referència a la 
configuració, però no als textos que puguin aparèixer 
com a part de l’escena.  Aprofitarem ara per conèixer 
els botons del menú superior o general i totes les 
opcions del menú espai per conèixer aquesta eina i 

veure les possibilitats que ofereix. 

Els dos botons següents duen el mateix nom: desfer. Pensam que és una errada 

en la traducció de l’applet ja que el primer és efectivament desfer, però el segon 

correspon a la funció refer. Es pot conservar un llarg historial de canvis i, a més, sempre 
teniu l’opció de tornar a l’original que és el següent botó.  Tots aquests canvis no 
s’aplicaran definitivament fins que deseu l’applet. A la següent imatge podeu veure la 
botonera sencera. 

 

 
Des del botó nou podeu començar a elaborar una escena des del principi, i, 

finalment, el botó <applet> ens mostrarà el codi que es va generant amb els canvis que 
anem introduint. Aquest codi es pot copiar i aferrar a qualsevol altra pàgina web tenint en 
compte que sempre aquesta pàgina anirà a cercar els fitxer necessaris pel seu 
funcionament dos nivells per damunt. 

A continuació trobem cinc espais de treball o penells. Cadascú d’ells s’activarà en 

pantalla segons la selecció que facem. Trobam les opcions Espai, Controls, Auxiliars, 

Gràfics i Animació. Per defecte, a la finestra trobam seleccionat el penell corresponent a 
l’espai. 
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L’espai 

A espai es poden definir vuit paràmetres que tots ells estan relacionats amb 
l’aparença que prendrà l’escena. Aquests paràmetres són: 

 Fons: Els canvis afectaran 
al color del fons de l’escena. 
Per canviar-ho s’obre un 
editor de colors.  Hi ha una 
sèrie de colors predefinits 
que també podrem ajustar 
amb les barres mòbils de 
cada color bàsic. Per al 
nostre experiment podem 
triar un color turquesa. 
Acceptarem fent clic al botó 

ok. Al costat de la paraula 
fons haurà canviat el color i 

quan diguem aplicar podrem observar com ha canviat el fons de l’escena 
del triangle. El color per defecte és el blanc. 

 

 Les dues següents opcions que se’ns presenten són les quadrícules (xarxa i 
xarxa10) formades per les paral·leles als eixos i es pot diferenciar entre les 
quadrícules normals i les que són múltiples de 10. Podem activar-les o no i 
també configurar el color tal com ho hem fet amb el fons. A l’exemple hem 

triat un color gris per la xarxa i l’hem activada i un color gris obscur per la 

xarxa10 que també estarà activada. El valor per defecte d’aquestes opcions 

són activades i amb el color gris clar per xarxa i el gris per xarxa10. 
 

 

 La següent opció és la que 

afectarà als eixos de les 
abscisses i les ordenades. 
Com abans, les podrem fer 
o no visibles i també 
seleccionar el color que 
tindran. En aquest cas del 
nostre exemple hem optat 
pel color negre. L’aspecte 
que agafa l’escena amb la 
definició de les xarxes, els 
eixos visibles i els colors 
que hem triat es pot veure 
a la imatge de la dreta amb 
un zoom que permet veure 

les línies de la xarxa10. Com en el cas anterior, el botó selector de colors 
sols funcionarà si tenim activada l’opció. Per defecte, es troba seleccionada 
i amb el color gris. 

 



La web Descartes 

 

 
 

20 
Manuel Rivera Ruiz 

 Ara trobam l’opció text. Aquesta opció es refereix a la possibilitat de mostrar 
les coordenades del punt quan fem clic damunt 
l’escena. Si tenim text activat, en fer clic es 
mostraran les coordenades del punt allà on 
ens hem posicionat i si arrossegam el ratolí 
podem observar, amb el botó premut, com va 
canviant la informació de les coordenades per 
on passam. Si no tenim aquesta opció activada 
no es mostrarà la  informació. També podem seleccionar el color en què es 
mostrarà aquesta informació. En el cas de l’exemple ho podem veure amb 
una selecció de color groc damunt d’un fons blau. L’opció per defecte és 
activat i el color gris obscur. 

 L’opció nombres, segons estigui activada o desactivada, farà que apareguin 
o desapareguin els nombres que són referència dels eixos. Els nombres 
prenen el color que tinguem definit per les coordenades. Aquesta opció tan 

sols s’activa si prèviament està activada la funció eixos. A una escena 

nova, l’opció per defecte és desactivada. 

 L’opció eix-x permet posar nom a l’eix corresponent. Si s’activa, apareixerà 
el nom a l’eix seleccionat conservant el color que s’hagi seleccionat en 

l’opció eixos.  

 La següent opció permet les mateixes característiques que hem vist per a 

l’eix-x però per a l’eix-y. Per defecte, aquestes dues opcions es troben 
desactivades. 

 L’opció crèdits dóna la possibilitat d’activar o desactivar aquest botó que 
mostrarà els títols de crèdits de Descartes. Aquest botó, en cas d’estar 
activat apareixerà a la part superior esquerra del applet. Per defecte, 
aquesta opció està activada. 

 Activar l’opció config, que és la següent en la darrera fila, farà que aparegui 
a la part superior dreta el botó de configuració.  Ja hem vist que hi ha altres 
formes d’arribar a la configuració encara que no estigui activat el botó. 
Serveix precisament per accedir al codi de l’escena. Per defecte, aquesta 
opció està activada. 

 El següent botó és el d’inici i activa un botó a la part inferior esquerra. 
Permetrà reiniciar l’escena com si la pàgina es tornàs a recarregar. Per 
defecte està seleccionat. 

 El darrer botó, el botó netejar, en cas d’activar-se apareixeria a la part 
inferior dreta. Serveix per esborrar el rastre que deixa el moviment d’alguns 
punts per l’escena. Aquesta opció de deixar o no rastre la veurem més 
endavant. Per defecte està desactivada. 

 

 

Activitat de lliurament obligat 2 

Canviar les opcions d’espai d’una activitat 

 
Canviarem les opcions d’espai d’una activitat de les que ja estan publicades 
a la web Descartes.  Aneu a la pàgina web del projecte Descartes.  Davalleu 
i instal·leu  l’aplicació “Jugando con el tetris (movimientos en el plano)”. 

Amb Gescenas gestioneu l’opció d’espai de manera que l’idioma de la 
configuració sigui català i l’aparença de l’escena sigui semblant a la de la 
imatge següent. Penseu en l’aparició dels botons a les regions 
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corresponents. 
 

 
 

Deseu amb el nom pràctica1 i trameteu l’arxiu al vostre tutor/a amb l’eina 
d’enviament d’activitats corresponent. I recordau que és obligatori avisar al 
tutor/a amb un missatge de correu intern una vegada fet l’enviament. 
 

 

Els controls 

La següent opció configurable són els Controls que veiem seleccionada a la 
següent imatge. La visualització d’aquests controls són els que els usuaris, el alumnes, 
podran manipular per canviar els paràmetres de l’escena. Poden ser de dos tipus: gràfics i 
numèrics.  

Els controls gràfics són els punts de l’escenari que es poden moure amb el cursor i 
els numèrics es poden augmentar o disminuir mitjançant les fletxes associades. En moltes 
ocasions poden estar els dos presents per a un mateix objecte, per exemple un punt de 
l’escenari es pot arrossegar amb el ratolí i també canviar de posició mitjançant controls 
que marquin les seves coordenades.  
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Els controls numèrics 

Obrirem el programa Gescenas i crearem una pàgina nova (Archivo  Nuevo). La 

podrem anomenar prova. Al menú Insertar, optarem per l’opció Agregar escena i dins 

d’ella optarem per Descartes 2. Immediatament es dibuixarà una escena buida. Clicarem 

a config i seleccionarem l’idioma català.  La resta d’opcions d’espai les deixarem iguals 
pel moment. 

Seleccionarem l’opció Controls. Es desplegarà una finestra buida. El primer que 
farem serà afegir el control que controlarà el zoom. A l’esquerra de la paraula controls 
trobam un signe “+”, que és el que afegeix controls; un signe “*”, que serveix per duplicar 
el control seleccionat al que, per exemple, volguem canviar els paràmetres; i un signe “-“, 
que serveix per eliminar un control. Les fletxes serveixen per fer pujar o davallar el control 
que tinguem seleccionat de la llista. 

Afegirem un primer control que augmentarà o 
disminuirà el zoom de l’escena. Per això utilitzarem el signe 
“+”. S’obrirà la finestra de diàleg representada a la imatge de 

la dreta. Seleccionarem numèric en el tipus de control i 

l’anomenarem “escala”. Acceptarem amb el botó ok. A la 
dreta es mostraran els camps on ficarem els valors. Podem 
anar provant amb diferents possibilitats definint valors per les 
diferents variables i observant els efectes. Aquestes variables 

que manipularem són valor, nom, decimals, regió, incr, min, 

max, exponencial-si i visible. 

 Per valor entendrem el valor inicial del paràmetre. Aquest valor pot ser una 
expressió decimal o una fórmula que utilitzi constants o qualsevol altre paràmetre 
definit amb anterioritat.  

 nom serà el que aparegui com una etiqueta al costat dels controls. Per defecte, el 
valor d’aquesta etiqueta és el mateix que el del control i no té cap altra 
funcionalitat. Proposam el nom “Zoom” encara que sigui un nom que no estigui 
acceptat pel diccionari. 

 A decimals trobam el control que defineix el nombre de decimals amb els que 
s’expressarà el valor dels paràmetres. Pot ser també qualsevol nombre o 
expressió, el resultat de la qual s’arrodonirà per decidir el nombre de decimals. Per 
defecte apareix amb el valor de 2. 
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 regió es refereix a la zona on s’escriurà el control. Té tres possibles valors que 
són:  

o nord que es situaria a la part de dalt entre els botons crèdits i config 

o sud que és la barra inferior i es situaria entre els botons d’inici i netejar  

o exterior que és una finestra que apareix quan es fa clic amb el botó dret dins 

l’escena. Per defecte, el valor seleccionat és sud. 

 incr és la quantitat en que augmenta o minva el valor d’un paràmetre quan s’actua 
sobre la fletxa corresponent del control. Pot ser un valor constant o una expressió 
basada en altres controls prèviament definits. Per defecte, el valor és 0,1. 

 min és el mínim valor que pot assolir el paràmetre.  Per defecte està buit amb la 
qual cosa no es constrenyeria el valor per la seva banda inferior. També pot ser 
una constant o el resultat del càlcul d’una expressió. 

 max és el valor màxim que pot assolir el paràmetre.  Té les mateixes 
característiques que el valor anterior. 

 exponencial-si permet escriure una expressió booleana que, quan es 
compleix, permet que el valor del paràmetre es pugui escriure amb notació 
exponencial encara que no obliga a fer-ho, tan sols ho permet. Per defecte 
està buida i per tant no es pot escriure una expressió amb notació 
exponencial. 

 Finalment, visible és un selector que indica si el valor del paràmetre s’ha de 
mostrar o no. Encara que es desmarqui tan sols s’oculten els valors, però no 

s’oculten ni el nom ni les fletxes associades. Per defecte, visible està 
seleccionat. 

És molt important saber que hi ha tres identificadors especials que dins el 
programa tenen un significat concret.  Aquest són: 

escala que es refereix a l’escala  de l’escena.  El seu valor per defecte és 48 i es 
refereix als píxels que amida cadascú dels costats dels quadrats definits per la 
xarxa. 

Ox que es refereix a la distància en horitzontal, expressat en píxels, des del centre 
de l’escena a l’origen. Els valors positius desplaçaran l’origen cap a la dreta i els 
negatius cap a l’esquerra. 

Oy és la distància en vertical, sempre en píxels, des del centre a l’origen. Els valors 
positius desplaçaran l’origen cap avall i els negatius cap a dalt. 
Tant per Ox com per Oy el valor per defecte és 0. 
Aquesta configuració es crea automàticament amb aquests tres identificadors 

numèrics i els seus valors per defecte però no es crea automàticament cap control gràfic. 
 
 
 

El controls gràfics 

 
Quan definim un control gràfic, com no podria ser d’altra manera, canvia també la 

pantalla de les propietats en comparació amb les dels controls numèrics. 
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El primer que observarem és que al control gràfic que acabam de crear s’han afegit 

automàticament dos controls numèrics relacionats amb la seva posició. Si no tenim 
intenció d’utilitzar aquests dos controls numèrics es poden esborrar, seleccionant-los i fent 
clic al botó “-“. 

Els camps que es mostren per definir un control gràfic són: 

 pos que és el punt inicial on es troba el control gràfic. El seu valor per 
defecte és (0,0). Aquest par pot ser el resultat d’una expressió, de 
paràmetres definits amb anterioritat o una constant.  
A continuació d’aquesta opció trobam dos botons que definiran el color del 
punt que es defineix. Per defecte trobam el blau per a la circumferència i el 
vermell pel cercle de manera que es dibuixaria un punt amb aquesta 

aparença:  

 La grandària defineix el radi del punt en píxels.  Pot ser una constant o el 
resultat d’una expressió sempre que tengui resultat positiu. Per defecte té el 
valor 4. 

 El camp constricció permet restringir el moviment del punt a la gràfica de 
l’equació escrita a dins. Pot ser qualsevol expressió  o estar buida.  En 
aquest cas el control gràfic no tindrà limitacions per moure’s per tota 
l’escena.  Per defecte hi és buit. Podeu fer proves amb expressions del tipus 
“x^2+y^2=5”; “y=sen(3*(x+6))” o simplement “x=y+1” o “x^2=y+2”. En 
qualsevol cas, si el que voleu és que un control gràfic en concret es mogui 
tan sols per un dels quadrants, el més fàcil és conservar els controls 
numèrics associats al control gràfic que es creen automàticament i controlar 

el seu moviment amb el paràmetre min. Per exemple, si el que volem és 
que un punt es mogui dins la regió de les x positives, el que faríem seria 

donar el valor 0 al min del control numèric associat al control gràfic que 
controla les x. 

 El paràmetre text és una etiqueta que acompanya el control que pot ser 
qualsevol text que a més pot incloure valors numèrics variables. Per defecte 
hi és buit. A la nostra pràctica afegirem al punt que hem creat i que tan sols 
es mou per les x positives, el text “Punt original”. 

 El paràmetre decimals és el nombre de decimals que apareixeran en els 
nombres que s’escriuen a l’escena. Per defecte és el 2 i com sempre pot ser 
una constant o el resultat de qualsevol expressió. 
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 El paràmetre rastre és un selector que, si està activat, fa que el control 
gràfic dibuixi un rastre al moure’s, del color que prèviament haurem 
seleccionar amb el botó de color (per defecte gris) que es troba a l’esquerra 
del selector. El seu valor per defecte és desactivat. 

 El paràmetre dibuixar-si per defecte hi és buit, el que significarà que 
sempre es dibuixa. Si volem alterar aquesta opció haurem d’emprar una 
expressió booleana que farà que el punt es dibuixi quan es satisfà i que no 
es dibuixi quan l’expressió no es satisfà. Aquesta opció podria ser una 
alternativa al que explicàvem en relació a la constricció del punt ja que per 
fer que un punt tan sols es mogui i deixi el rastre per una regió en concret 
bastaria escriure una expressió del tipus “x>0”. 

Els controls gràfics es poden moure arrossegant-los amb el ratolí o utilitzant les 
fletxes del teclat. En aquest cas, aquest control ha d’estar seleccionat, és a dir, ha de tenir 
el focus. Es nota si un control està enfocat perquè apareix damunt d’ell una 
circumferència de color blanca o negra. Per passar el focus a altre control gràfic s’ha de 
fer clic amb el ratolí damunt del control que volem seleccionar. 

 

 

Activitat de lliurament obligat 3 
 

Creació d’una escena simple 
 

Amb Gescenas creeu una escena nova. L’únic requisit d’aquesta escena és 
que aparegui un control gràfic (un punt) que tan sols es pugui moure dins un 
rang que sigui un segment (que deixi rastre),  bé mitjançant el ratolí o bé 
utilitzant els controls. 
 

Deseu amb el nom pràctica2 i trameteu l’arxiu a la tutoria, amb l’eina 
d’enviament d’activitats corresponent. I recordau que és obligatori enviar un 
missatge de correu intern a la tutoria, avisant d’aquest lliurament. 

Els auxiliars 

Auxiliars són totes les constants, variables, llistes de variables, funcions i algoritmes 
que es poden definir i utilitzar en una escena. Per editar aquests auxiliars, desprès de 
seleccionar l’opció es desplega aquesta finestra.   
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Com als altres penells trobam el quadre d’edició a 
l’esquerra i el de configuració a la dreta. Al quadre 
d’edició apareixerà el llistat de tots els auxiliars que anem 
definint. Hi ha diversos tipus d’auxiliars i per tant el quadre 
de configuració serà diferent per a cada un. Per crear un 
nou auxiliar farem clic sobre el botó “+” i d’aquesta 
manera apareixerà una finestra de diàleg on podrem 

elegir entre els diferents tipus d’auxiliars que són variable, 

constant, vector, funció i algorisme. Una vegada triat el 
tipus de variable, el primer que haurem de fer és donar-li 
un nom. Per això utilitzarem el camp de text al costat del 
nom de l’auxiliar, que per defecte ve identificat amb la 
inicial del tipus de variable (v,c,V,f o a), seguida d’un número que indica la seva posició a 
la llista. Aquest nom per defecte convé canviar-lo per qualque nom més significatiu dins 
l’escena que ens permeti poder trobar-lo més fàcilment en el cas de les llistes molt 
llargues o per poder canviar o millorar les nostres escenes després d’un temps. 
Intentarem explicar una mica cadascú d’aquests auxiliars. 

 Les variables són potser les més flexibles dels auxiliars. En realitat una 
variable és la manera ràpida 
d’utilitzar expressions més 
complexes basades en 
paràmetres d’altres controls, 
d’altres auxiliars situats en la 
llista davant d’elles o en les 
coordenades x,y. Les variables s’avaluen cada vegada que s’utilitzen. 
Observem l’exemple: podem definir una variable amb el nom R (heu d’anar 
alerta perquè es diferencia entre les majúscules i les minúscules) i la definim 
com es veu a la imatge, cada vegada que cridem un gràfic (ho veurem més 
endavant) del tipus equació, amb el valor “R=2” ens dibuixarà una 
circumferència amb ràdio 2.  En definitiva, podrien dir que una variable és 
una abreviatura d’una expressió més llarga. 

 Les constants són els auxiliars més utilitzats. L’exemple més típic seria la 
definició de la constat “pi”. Les constants es poden definir també com una 
expressió que utilitzi identificadors o constants que figurin abans en la llista, 
però que no depenen dels valors d”x” o “y”. N’hi ha de dos tipus: les 
constants que s’avaluen sempre (cada vegada que l’usuari interactua amb 
l’escena) i les que s’avaluen una-sola-vegada que podrien ser les constants 
absolutes. 

 Els vectors són una llista de constants. Es defineixen amb un identificador 
(id) i una grandària que es refereix al nombre de constants que agrupa. Per 
referir-se a un element del vector haurem d’escriure el seu identificador 
seguit del número de l’element entre claudàtors. La utilitat de l’àrea de text 
que apareix al quadre de configuració serveix per assignar el valor inicial de 
cada element del vector. Aquesta operació no és necessària i si el número 
d’elements d’un vector és molt alt és més convenient inicialitzar-los 
mitjançant un algoritme. Els vectors s’avaluen per defecte una sola vegada, 
però tenen la possibilitat d’actualitzar-se en funció d’altres components de 

l’escena per la qual cosa haurem de triar avaluar sempre. 
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 Els algoritmes (identificats com a algorisme en Gescenas), són un sistema 
senzill d’inicialitzar els vectors i programar procediments de càlculs més o 
manco complexes. A la figura es pot veure el quadre de configuració que es 
desplega quan triam aquest auxiliar.   

Podem observar que hi ha un camp de text etiquetat amb la paraula inici. 
En aquest camp es poden escriure una sèrie d’assignacions i cridades a 
altres algoritmes que estaran separades per “,”. A l’exemple tan sols 
s’assigna el valor 0 a n. El següent camp de text està identificat amb la 

paraula fer i aquí també escriurem una sèrie d’assignacions o cridades que 
podran estar separades pel mateix signe “;” si estan a la mateixa línia o per 
un salt de línia. Al cas de l’exemple al vector V[n] se l’assigna el quadrat del 
valor de n i a continuació s’afegeix una unitat a n. Aquest procés que  en 
programació s’anomenaria un bucle acabarà quan s’arribi a la condició que 
expressa el camp identificat amb la paraula mentre. En aquest cas aquest 
procés continuarà fins que el valor de n no superi el valor de N. El màxim 
permès de repeticions és de 10.000. Això és una manera de protegir a 
l’autor de possibles errades que bloquejarien el navegador. Si no escrivim 
res a l’opció mentre, l’algoritme realitza les assignacions una sola vegada. 
Es poden també realitzar assignacions condicionals amb l’estructura A?a:b. 
A representa una expressió booleana i a i b són els valors que es 
modificaran segons si A es compleix  o no. Per exemple l’expressió 
y=(x>0)?sen(2*pi*x):0 assignaria a “y” el valor sen(2*pi*x) sempre que el 
valor d’x sigui major que 0 i en cas que no sigui així, assignaria  0 a y. Els 
que coneguin un poc qualque llenguatge de programació reconeixeran 

ràpidament l’estructura if .... else típica d’aquests llenguatges. Com els 
altres auxiliars, al penell d’algoritmes es pot decidir si s’avalua una sola 

vegada o sempre. Els que s’avaluen una-sola-vegada ho fan al carregar 

l’escena (també amb l’opció inici) i la seva funció és carregar vectors  que 
romandran inalterats durant tota la interacció de l’usuari amb l’escena. Si 
marcam l’opció d’avaluar sempre el programa respon avaluant cada vegada 
que hi ha un canvi en qualsevol control ja sigui numèric o gràfic de l’escena. 
 En qualsevol cas, un algoritme que és cridat des d’un altre algoritme 
s’executa independentment de que estigui marcat com d’una sola vegada o 
sempre. 
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 Les funcions assignen un nombre real a cadascun dels valors de la seva 
variable. Quan seleccionem aquesta variable s’obre una finestra com la que 

podem veure a la il·lustració. Les funcions tenen un nom que és el seu 
identificador i una o més variables. Per exemple, a l’expressió 
f(x)=sen(3*x+2), l’identificador seria f i la variable x o en el següent cas 
Area(radi)=pi*radi^2 on l’identificador és Area i la variable, radi.  A les 
funcions es poden assignar més d’una variable com el cas del següent 
exemple: Volum(a,b,c)=4*pi*a*b*c/3 on l’identificador és Volum i les 
variables serien a,b,c. Les variables de cada funció estan escrites dins el 
parèntesi i separades per comes dins del camp de text corresponent a 
l’identificador. Al camp corresponent a l’expressió, darrera del signe igual 
també es pot escriure una condició amb la sintaxi que ja hem explicat als 
algoritmes i que són del tipus A?a:b. Per exemple, a l’expressió func(x) = 
x<0? 0:1 assignaria valor 0 para x<0 i valor 1 per a x>0.  Els noms 
específics de les variables d’una funció tan sols serveixen per identificar les 
variables dins l’expressió i assignar-li un paper dins ella. Les funcions 
s’avaluen quan són cridades expressament per un algoritme, per un gràfic, 
per una animació o per la constricció d’un control gràfic que la requereix. A 
la part de domini es pot col·locar una expressió booleana en termes de la 
variable de la funció. S’utilitza aquest camp per part del programa per 
decidir si intenta avaluar l’expressió. Si ho deixam buit, es considera que no 
hi ha restriccions per a la funció. 

 

 
 

Finalment, tenim el selector algoritme que  permet definir una sèrie de 
càlculs més complicats. Si seleccionam aquesta opció s’obre, per damunt 
del camp destinat a introduir l’expressió de la funció, la finestra que ja 
havíem explicat dels algoritmes. Per exemple, a la imatge anterior es 
defineix una funció en forma d’algoritme, que calcula el factorial del major 
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nombre sencer que sigui menor o igual que x.  Aquest algoritme s’executaria 
cada vegada que es vol avaluar la funció per la qual cosa els valors 
calculats a l’algoritme es poden utilitzar per definir el valor de la funció.  En 
general, totes les funcions poden tenir qualsevol número de variables, fins i 
tot no tenir-ne. En aquest cas haurem d’escriure el seu nom seguit de 
parèntesi buit, per exemple func (). 
 

A continuació tenim el llistat de totes les funcions matemàtiques i operadors que 
reconeix el programa: 

 

Funcions d’una variable (x) 
 

Funcions Sintaxi Explicació 

sqr   
sqrt     
raíz 
exp  
log  
log10 
abs 
ent   
sgn   
ind 
sin 
sen 
cos      
tan    
cot 
sec  
csc 
sinh 
senh 
cosh  
tanh 
coth 
sech 
csch  
asin 
asen acos  
atan 
rnd 

sqr(x) 
sqrt(x) 
sqrt(x) 
exp(x) 
log(x) 
log10(x) 
abs(x) 
ent(x) 
sgn(x) 
ind(b) 
sin(x) 
sen(x) 
cos(x) 
tan(x) 
cot(x) 
sec(x) 
csc(x) 
sinh(x) 
senh(x) 
cosh(x) 
tanh(x) 
cot(x) 
sech(x) 
csch(x) 
asin(x) 
asen(x) 
acos(x) 
atan(x) 
rnd 

Calcula el quadrat d’x 
Arrel quadrada d’x 
Arrel quadrada d’ x   
exponencial natural d’x = e^x 
logaritme natural d’x 
logaritme base 10 d’x 
valor absolut d’x 
major sencer n tal que n<x 
signe d’x (1 si x>0,-1 si x<0,0 si x=0) 
indicadora de b (1 si b=true, 0 si b=false) 
sinus d’x 
sinus d’x 
cosinus d’x 
 tangent d’x 
 cotangent d’x 
 secant d’x 
 cosecant d’x 
 sinus hiperbòlic d’x=(exp(x)-exp(-x))/2 
 sinus hiperbòlic d’x=(exp(x)-exp(-x))/2 
cosinus hiperbòlic d’x=(exp(x)+exp(-x))/2 
tangent hiperbòlica d’x=sinh(x)/cosh(x) 
cotangent hiperbòlica d’ x=cosh(x)/sinh(x) 
secant hiperbòlica d’x=1/cosh(x) 
cosecant hiperbòlica d’x=1/senh(x) 
angle amb el sinus x 
angle amb el sinus x 
angle amb el cosinus x 
angle amb la tangent  x 
nombre aleatori en l’interval [0,1] 

 

Funciones de dos variable (x,y): 
 

Funcions Sintaxi Explicació 

min min(x,y) mínim d’x i y 
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max         max(x,y)= màxim d’x i y 

 

Operadors 

(   parèntesis esquerre 
)   parèntesis dret 
=   igualtat, operador binari que dóna un resultat booleà. 
#   desigualtat, operador binari que dóna un resultat booleà 
|   operador binari de disjunció equivalent a OR ( O ) 
&   operador binari de conjunció equivalent a AND ( i ) 
>   major que, operador binari que dóna un resultat booleà 
<   menor que, operador binari que dóna un resultat booleà 
+   signe més, operador binari de suma 
-   signe menys: binari de resta o unitari de canvi de signe  
*   por, operador binari de multiplicació 
/   entre, operador binari de divisió 
^   operador binari de exponenciació (a^b=ab ) 
%   mòdul, operador binari, residu d’una divisió sencera 
~   operador unitari booleà de negació.  
?   pregunta, tan sol per assignacions condicionals (P)?a:b 
:   separador, tan sol per  assignacions condicionals (P)?a:b  

Els gràfics 

Entendrem per gràfics tots els objectes que es poden dibuixar a una escena com 
punts, segments, equacions, arcs, etc... Els textos que poden aparèixer també són 
considerats com a gràfics. Els gràfics s’editen seleccionant l’opció corresponent a la 
finestra corresponent.  D’aquesta manera s’obrirà el penell de configuració que té 
l’aspecte que es mostra a la següent imatge: 

 

 
 

Com als altres penells, podrem distingir la part corresponent al quadre d’edició a 
l’esquerra on es llisten tots els gràfics emprats a l’escena i el de configuració a la dreta 
que anirà canviant segons el tipus de gràfic que estem editant.  Com a les anteriors 
opcions, fent un clic sobre la zona blava de l’etiqueta de gràfics s’obrirà una finestra amb 
el codi de tots el gràfics, un per línia. Els usuaris avançats poden editar directament els 
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canvis que es realitzin a la finestra i, una vegada acceptats, es notarà el nou efecte a 
l’escena. També com als altres penells podem afegir un nou tipus de gràfic clicant sobre 
el signe “+”. El signe “*” serveix per duplicar un gràfic i el signe “-“ per eliminar-ho. 

 

 Hi ha deu tipus de gràfics diferents que es poden emprar en les escenes de 

Descartes 2. Són equació, corba, successió, punt, segment, fletxa, polígon, arc, ple i 

text. Tots aquest tipus de gràfics tenen una sèrie de camps comuns que són els que 
podem observar a les dues darreres línies de la imatge anterior.  Aquest camps comuns 
són: 

 L’opció fons que fa que si un gràfic està definit amb aquesta opció aparegui a 
l’escena de forma permanent. Si s’utilitzen gràfics que sempre han de 
romandre fixes a l’escena, convé seleccionar aquesta opció ja que estalviarem 
molts càlculs al processador ja que un gràfic així marcat tan sols s’actualitza 
quan anam a l’inici o es modifica l’escala o la posició de l’origen. 

 L’opció rastre (i el seu color) és el que deixarà l’objecte al canviar de posició a 
l’escena. Aquest rastre s’esborrarà al polsar el botó netejar de l’escena. 

 L’opció dibuixar-si és un camp de text on podrem escriure una expressió 
booleana, En cas de que es deixi buida o que l’expressió que hem definit sigui 
vertadera el gràfic es dibuixarà, però desapareixerà en el moment què 
l’expressió tengui valor fals.  

 L’expressió família permet convertir un gràfic en tota una família de gràfics 
dependents d’un paràmetre. En seleccionar aquesta opció s’activen els darrers 

camps de la segona línia: paràmetre, interval i pasos (així apareix escrita la 

paraula passos).  Amb ells es pot configurar la família. 

 Paràmetre és una sola paraula o millor una sola lletra. Per defecte és la “s”. 
Aquest paràmetre es pot utilitzar en la definició del gràfic per definir la família. 
El programa dibuixarà els gràfics amb els valors del paràmetre recorrent 
l’interval especificat en el número de passos.  

 L’interval ha de contenir dues expressions reals entre claudàtors i separades 
per una coma. Per defecte és [0,1]. El paràmetre recorrerà l’interval entre el 
primer i el segon valor en el número de passos indicats a la següent opció. 

 Passos és, doncs, el número de vegades que es dibuixarà el gràfic dins 
l’interval que hem marcat a l’opció anterior. Hem de tenir en compte que el 
dibuix també es farà a l’inici, per la qual cosa, estrictament es repetirà 
passos+1 vegades. 

A més d’aquests camps comuns hi ha, a les quatre primeres línies de cadascuna 
de les opcions de gràfics, els camps de configuració específic de cada tipus. Farem un 
repàs d’aquests camps específics en funció del gràfic al que acompanyen. 

 El gràfic equació és el que determinen les equacions definides en x i y. Per a aquest 
gràfic ens trobem el penell de configuració específic següent. Els camps específics 
configurables es detallen a continuació: 
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 El primer camp és un camp de text sense etiqueta que anomenarem 

expressió. El seu contingut ha de respondre a una equació i el gràfic que 
generarà serà el lloc geomètric dels punts que la configuren.  Descartes 
distingeix tres tipus d’equacions i cadascuna d’elles reb un tractament 
diferent per generar el seu gràfic 

o y=f(x) a la qual es calcula l’abscissa vx de cada pixel, es calcula 
y=f(x) i es dibuixen línies entre un punt i el següent. La gràfica  no es 
dibuixarà en el domini de f.  Quan hi ha una singularitat entre dos 
píxels consecutius, el programa cerca els valors límits per l’esquerra i 
per la dreta i els utilitza per dibuixar, però no uneix la gràfica entre 
ells. 

o x=f(y) a la qual es calcula l’ordenada y de cada píxel. Es fa el càlcul 
x=f(y) i es dibuixen línies entre un punt i el següent. La gràfica no es 
dibuixa en els valors y que no estan en el domini de f.  Quan hi ha 
una singularitat entre dos píxels consecutius, el programa cerca els 
valors límits per la part de dalt i la de baix i els utilitza per dibuixar, 
però no uneix la gràfica entre ells. 

o f(x,y)=g(x,y) a la qual el programa defineix F(x,y) = f(x,y) – g(x,y) i 
cerca les solucions de F(x,y)=0 utilitzant els mètodes de Newton. 
Quan troba un 0 de F, continua la trajectòria de zeros en les 
direccions perpendiculars al gradient.  La recerca de zeros s’inicia en 
una xarxa de 8 per 8 punts distanciats uns dels altres al manco per 3 
píxels. Si una equació té corbes tancades com a solucions i aquestes 
són petites o tenen moltes solucions a poca distància les unes de les 
altres, és possible que el programa no les trobi totes. 

És important tenir en compte que hi ha una sèrie de formes canòniques que el 
programa reconeix i que fa que el dibuix sigui molt més ràpid. Aquestes formes 
són 

y=m*x+b 

x=m*y+a 

A*x+B*y=C 

e=sqrt((x-Fx)^2+(y-Fy)^2)/(d+(x-Fx)*cos(t)+(y-Fy)*sen(t)) 

e=sqrt((x-Fx)^2+(y-Fy)^2)/(d-((x-Fx)*(Dx-Fx)+(y-Fy)*(Dy-Fy))/d) 
Per tal que el programa les reconegui s’han d’escriure tal com apareixen (sense 
canviar cap lletra).  

 L’opció color ve determinada pel botó que es troba a la dreta del camp de 
text on col·loquem l’expressió.  Funciona de la mateixa manera que en tots 
els altres casos.  El color per defecte és el color blau. 

 L’ample determinarà l’amplària de la línia  de la gràfica en píxels. Mentre 
més gran sigui aquest ample, més trigarà el dibuix a completar-se.  Es 
recomana no utilitzar amples més enllà de l’1 que ve per defecte. 
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 La següent opció es denomina ple+. Aquesta opció fa que quan l’equació és 

de la forma y=f(x) i el selector activat, l’espai entre l’eix x i la gràfica, per 

damunt de l’eix x s’acolora del color seleccionat (el verd per defecte).  Si 

l’equació és de la forma x=g(y) i el selector es troba activat el que s’acolora 
és l’espai entre l’eix y i la gràfica a la dreta d’aquest eix. 

 L’opció ple- fa que s’acolori l’espai entre l’eix x i la gràfica per sota de l’eix, 
és a dir, la part que correspon als números negatius d’aquest eix, quan 

l’equació és de la forma y=f(x) i que si l’equació és del tipus x=g(y) s’acolori 

la part negativa de les y entre l’eix i la línia de la gràfica. El color 
predeterminat és el groc. 

 L’opció visible farà que a la part inferior de l’escena aparegui un camp de 
text amb l’expressió de l’equació amb el mateix color de la gràfica. Per 
defecte, l’opció està activada. Si hi ha vàries equacions o corbes en una 
escena, davall apareixen els camps de text de totes les gràfiques. Haurem 
de tenir en compte, doncs, si utilitzem moltes equacions, no tenir-les totes 
visibles ja que farien que l’escena perdés claredat. 

 L’opció editable es refereix a que el quadre de text que apareix relacionat 
amb l’equació es pugui editar o modificar per l’usuari.  Per funcionar 
necessita que estigui activada, com és lògic, l’opció visible que explicàvem 
al punt anterior.  

 El següent gràfic és la corba. El penell que correspon a aquest tipus de gràfic és el 
que mostra la imatge següent: 

 
 

 El primer camp és un camp de text sense etiqueta on el contingut haurà de 

ser una expressió del tipus (f(t),g(t)), al que f y g són qualsevol funció del 

paràmetre t. En realitat, el gràfic és un polígon que per semblar una corba 
haurà de tenir un alt número de passos. 

 Paràmetre millor si és una sola lletra o una paraula curta. Per defecte 

apareix identificat amb t. El programa dibuixa el polígon amb els vèrtex en 

les coordenades (f(t),g(t)). 

 Interval ha de contenir dues expressions (la t inicial i la t final). Per defecte 
apareix seleccionat l’interval [0,1].  

 Passos és la quantitat de passes que el paràmetre donarà des de la t inicial 

fins la t final. El procés per dibuixar el polígon és que primer el programa 

identifica el paràmetre (t) amb l’inici del paràmetre. A continuació afegeix a 

ti la diferència entre la tf i la ti dividida pel número de passos, a continuació 

calcula t = ti+2*(tf-ti)/passos i així successivament fins arribar a t = 

ti+pasos*(tf-ti)/pasos = tf, és a dir, el final de l’interval. 

 Al costat del camp de l’expressió hi ha el botó de color que funciona com 
tots els demés casos. El color per defecte de tots els gràfics és el blau. 

 L’ample és el número de píxels de grossor de la línia del gràfic. El valor 
predeterminat és 1.  

 El selector ple activat indica al programa que ha d’omplir l’interior de la 
corba amb el color assignat. Per defecte, aquest color és el groc. 



La web Descartes 

 

 
 

34 
Manuel Rivera Ruiz 

 El tercer tipus de gràfic és la successió. El seu penell específic correspon a la 
següent imatge: 

 

 

 Comencen els paràmetres específics d’aquests tipus de gràfic amb el camp 
de text per escriure l’expressió que ha de ser del tipus (x,y) que són 
expressions reals dependents de n que representen les abscisses i les 
ordenades. El valor per defecte és l’origen expressat amb (n, 1/n). 

 A la dreta del camp anterior apareix el botó color que serà el triat per 
dibuixar els punts de la successió.  

 La grandària expressarà el radi dels punts de la successió. Si la grandària 
és 0, el punt no es dibuixarà. 

 El domini és una expressió de la forma [n1,n2] que seran dos números 
sencers que s’interpreten com l’inici i el final de l’interval que n recorrerà. 
Per cada un dels elements de l’interval el programa dibuixarà un punt. 

 El quart gràfic és el punt. El seu aspecte es pot veure a la figura següent. 
 

 
 

 Com sempre trobam el camp de text sense etiqueta a la primera línia del 
penell. Allà hem d’escriure una expressió del tipus (x,y), expressions reals 
que representen les abscisses i les ordenades. El valor per defecte és (0,0), 
o sigui, l’origen. 

 A la dreta del quadre de text trobam el botó color. 

 La grandària és el radi del punt en píxels.  Quan el seu valor és 0, el punt no 
es dibuixa la qual cosa es pot aprofitar per escriure textos associats a punts 
invisibles que es poden moure per les coordenades. 

 L’opció text és una etiqueta que en tot moment acompanyarà al punt un poc 
per damunt i a la seva dreta. Es poden incloure valors variables. El text 
adquireix el mateix color del punt. 

 L’opció decimals indica el número de decimals amb el que s’escriuran els 
nombres que puguin aparèixer al text. El seu valor per defecte és 2. 

 

 El segment és el quint tipus de gràfic. El seu aspecte, en la part corresponent als seus 
paràmetres específics és el següent: 

 

 Comencen amb el camp de text que es repeteix a cadascú dels gràfics que 
hem estudiat fins ara. El tipus d’expressió requerida en aquest camp ha de 
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ser del tipus (X1,Y1)(X2,Y2), on el primer parell són les coordenades de 
l’inici del segment i el segon parell son les coordenades del final del 
segment. Per defecte, el valor és (0,0) (1,1). 

 El botó color té les mateixes característiques que ja venim repetint. 

 El camp grandària és el radi dels extrems del segment que es dibuixen com 
dos punts. 

 El camp ample determina l’amplària del segment en píxels. Per defecte el 
seu valor és 1 i es recomana no ampliar massa aquesta mida ja que 
ralenteix el dibuix de l’escena. 

 El camp text és l’etiqueta que acompanya al segment i s’escriu a 1/3 del 
camí entre l’inici i el final del segment. L’etiqueta també pot contenir 
variables. Per defecte, el seu valor és buit. 

 El camp decimals assenyala el número de xifres decimals que apareixeran 
al camp de text. 

 

 El sext tipus de gràfic és la fletxa. Els seus camps de configuració específica es poden 
observar a la següent figura. 

 

 En primer lloc trobam l’expressió, sense etiqueta, que ha de ser de la forma 
(X1,Y1)(X2,Y2), on el primer parell és l’inici de la fletxa i el segon el seu 
final. El valor per defecte és (0,0)(1,1) 

 Per color, en aquest cas, entendrem el que prendrà el contorn de la fletxa. 
Per defecte és blau. 

 Aquí trobam altre selector de color amb el nom de fletxa que selecciona el 
color de l’interior de la fletxa. Per defecte és el vermell. 

 Ample és el valor per defecte de l’amplària de la fletxa en píxels.  Per 
defecte és 5. 

 Punta no es refereix a la forma sinó a l’amplària de la punta de la fletxa.  
Per defecte és 8. 

 Text és el camp on podrem escriure una frase que pot contenir valors 
variables i que acompanyarà a la fletxa. 

 També tenim ja definit amb anterioritat el camp decimals que assenyala el 
número de xifres decimals que apareixeran al camp de text. 

 

 Un nou tipus de gràfic és polígon. Els seus controls específics es poden observar a la 
següent imatge. 

 

 En primer lloc trobam l’expressió, sense etiqueta. A ella anirem escrivint els 
parells ordenats que seran els vèrtex del polígon. Aquest parells ordenats 
poden contenir, com en els casos anteriors, qualsevol número variable 
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prèviament definit. Si, com a la imatge d’exemple volem dibuixar un 
pentàgon, haurem de definir cinc parells ordenats. 

 El botó color té les mateixes característiques que ja venim repetint, però en 
aquest cas es refereix al color que prendrà el perímetre. 

 Ample és el valor de l’amplària del perímetre en píxels.  Per defecte és 1. 

 Amb el selector ple activat, es farceix el polígon del color associat que per 
defecte és el color groc. 

 L’octau gràfic és l’arc. A la següent imatge es mostren els controls específics d’aquest 
gràfic. 

 

 Centre és la posició de l’arc que es dibuixarà. La seva forma és (x,y) 

 Radi, escrit radio al programa, es refereix al radi de l’arc en píxels. 

 Inici pot tenir dues opcions: Pot ser una expressió real arbitrària que 
s’interpretarà com l’angle inicial en graus des de l’eix de les abscisses. 
També pot ser una expressió de la forma (x1,y1).  En aquest cas, l’arc 
comença al segment que uneix el centre (x,y) amb  el punt (x1,y1). 

 Fin, així està escrit al programa, expressa el punt final de l’arc. També pot 
tenir dues opcions. Pot ser una expressió que marcarà el final de l’angle tal 

com ho era al paràmetre inici i també pot ser una expressió de la forma 
(x2,y2). En aquest cas l’arc termina al segment que uneix el centre amb 
aquest punt. 

 Ample és el valor de l’amplària de la línia de l’arc en píxels.  Per defecte és 
1. 

 Amb el selector ple activat, es farceix l’arc del color associat que per defecte 
és el color groc. En omplir-se de color, no apareixeran els radis dels extrems 
de l’arc.  Si volem que apareguin els dibuixarem com segments. 

 Text és el camp on podrem escriure una frase que pot contenir valors 
variables i que acompanyarà el centre de l’arc. 

 El camp decimals, com sempre, assenyala el número de xifres decimals 
que apareixeran al camp de text. 

 El gràfic ple és dels més senzills.  L’aspecte corresponent a la part específica de la 
seva finestra és com es veu a la següent imatge.  

 
Tan sols es tracta d’un punt i un color. A partir d’aquest punt el programa omplirà amb 
el color seleccionat fins trobar un gràfic que faci com a frontera. Els gràfics del fons no 
serveixen com a frontera per a aquesta opció. Al quadre de text típic de tots els gràfics 
podrem escriure una expressió del tipus (x,y) on x i y són expressions reals qualsevol. 
Per defecte, el valor és (0,0). Al quadre de color que ho acompanya, les opcions són 
com a la resta de gràfics.  Per defecte, el color seleccionat és el blau. 
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 El darrer gràfic és text. Com a tots els altres gràfics, el primer que trobam és el camp 
de text sense etiqueta on haurem de col·locar una expressió del tipus [X,Y] on aquests 
valors són expressions reals però mesurats en píxels des del vèrtex superior esquerre 
de l’escena. Aquest punt és on es col·locarà el començament del text.  El valor per 
defecte és [20,20].  

 El botó color té les mateixes característiques que ja venim repetint. Per 
defecte, el text és el blau 

 Text és el camp on podrem escriure la frase que volem que aparegui. 
Aquesta frase pot contenir valors numèrics variables. Per defecte, aquest 
camp és buit. 

 El camp decimals assenyala el número de xifres decimals que apareixeran 
al camp de text. Per defecte el seu valor és 2. 

 
 

 

Recomanació 
La millor manera d’introduir-se o conèixer més en profunditat les diferents opcions del 
nippe Descartes és anar exemplificant amb les escenes ja construïdes i que es 
troben a la web.  És molt recomanable analitzar les diferents solucions que els autors 
de les escenes han trobat per a la presentació de les diferents activitats. 

 
 

Les animacions 

El programa Descartes permet afegir animacions que no són sinó algoritmes 
especials, amb la mateixa estructura dels altres algoritmes, que va refrescant l’escena 
mentre no es compleix la condició final. El penell de configuració té l’aspecte de la figura 
següent. 

 
A l’esquerra es troben els camps Animació, pausa, controls, auto i repetir. A la 

dreta  trobam els camps inici, fer i mentre que tenen les mateixes característiques dels 
algoritmes normals i que ja hem explicat abans.  

Dels controls de l’esquerra, Animació és el selector 
que activa o desactiva l’animació. Per poder utilitzar tots els 
altres controls s’ha d’activar . A més, quan l’animació està 
activada apareix a la part inferior de l’escena un botó, a 
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disposició de l’usuari, que permet alternar entre animació i pausa. 

Pausa és un quadre de text on podrem decidir el temps que deixam passar entre 
un pas de l’animació i el següent.  Per defecte, el valor és 50 mil·lèsimes de segon  i 
encara que estigui buit aquest 50 serà el valor de la pausa. El valor mínim és 20 que 
sempre es podrà allargar en funció del que es programa es retardi en realitzar els càlculs. 
A partir d’aquesta realització farà una pausa mínima d’aquestes 20 mil·lèsimes. Hem de 
tenir en compte que aquestes animacions consumeixen molts de recursos del 
processador i especialment s’han d’utilitzar amb moderació en els ordenadors lents. 

Els controls faran que apareguin, si està activat, una botonera per davall de 

l’animació amb els típics controls per a pausa, aturar, anar a l’inici, retrocedir un pas, 

avançar un pas i anar fins al final. El funcionament d’aquests controls no respon tal com 
s’espera en molts de casos.  S’ha d’estudiar molt bé la decisió d’activar aquesta opció ja 
que pot provocar reaccions del programa que no s’ajustin al que esperàvem d’ell, per 

exemple en el cas que la condició mentre no es compleixi mai o que no sigui una 
animació reversible, és a dir, que el programa no pugui comptar les passes des de l’inici. 

En aquests i altres casos sempre serà millor limitar-se al botó d’animar/pausa. 

Si el selector auto està activat, l’animació començarà a executar-se en presentar-
se l’escena a una pàgina.  En cas contrari serà l’usuari qui haurà d’optar per l’animació al 
botó d’animar/pausa. 

L’opció repetir farà, en activar-se, que l’animació torni a repetir-se fins que no doni 
un valor fals.  

 

5. INSERIR UNA ESCENA DESCARTES A UNA PÀGINA WEB 
 

Per afegir a qualsevol pàgina web una escena de Descartes, independentment de 
les publicades a la plana Descartes, com es pot veure a l’exemple 
http://www.mallorcaweb.net/cpreijaumei/feines/webs/simetria/simetria07.htm basta copiar 
el codi de l’applet al lloc de la pàgina on volem que aparegui. 

Per fer això, anirem a l’applet i des del menú configuració podrem veure el codi. 
Aquest codi apareix ja seleccionat i llest per copiar i aferrar allà on volguem tal com es veu 
a la imatge. 

 

http://www.mallorcaweb.net/cpreijaumei/feines/webs/simetria/simetria07.htm
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Al cas de l’exemple hem copiat i aferrat el codi a l’editor de pàgines web, de 

manera que el codi de la pàgina finalment apareix d’aquesta manera: 

 
 
En teoria és possible construir una escena de Descartes escrivint el codi 

directament a un editor de pàgines web, però aquesta feina és precisament la que ens 
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facilita el programa Gescenas i la configuració de l’escena en concret. De totes maneres, 
de vegades és necessari retocar manualment algun aspecte puntual del codi. 

D’aquest codi hi ha quatre camps, entre l’etiqueta d’apertura <applet…> i </applet> 

que són bàsics i apareixen sempre. Són els paràmetres nombre, codebase, width i 

heigt.  

Nombre és un camp opcional però molt convenient. 

Codebase és l’URL on es localitzarà l’arxiu Descartes.jar que conté el codi de 
Java necessari pel correcte funcionament de l’escenes. Aquesta URL podria ser una 
direcció absoluta com per exemple http://www.cnice.mec.es/descartes (aquesta adreça no 

és operativa) o millor una referència relativa al document com per exemple “./”, “../”, “../../” 

que indica respectivament, que l’arxiu Descartes.jar es troba al mateix directori on està la 

pàgina, respectivament a la mateixa carpeta (“./”), un directori per damunt (“../”) o dos 

directoris per damunt (“../../”). Si el camp codebase es deixa buit, per defecte es cercarà 
el codi al mateix directori. 

Width és un número positiu que indica l’amplada en píxels amb la qual es mostrarà 
l’escena. 

Heigt és també un número positiu que es refereix a l’alçada en píxels de l’escena. 
Així doncs, el codi mínim per a una escena de Descartes és el següent: 

<applet code="Descartes.class"  

codebase="../../"  

archive="Descartes.jar" 

width=360 height=240> 

</applet> 

Aquest codi mínim és perfectament funcional, produeix una escena en blanc i pot 
servir com a base per crear les noves escenes. 

La resta de paràmetres comencen sempre amb la sintaxi <param name= amb el 

nom del paràmetre entre cometes dobles seguida de la paraula value= amb el valor 
també entre cometes dobles. 

 

 

Activitat de lliurament obligat 4 
 

Editar una pàgina web amb una escena de Descartes 
 
A aquesta pàgina web hi haurà d’haver al manco: 

 Una escena que no és necessari que sigui original, però sí haurà 
d’estar completament operativa en català (incloent-hi els possibles 
textos que hi apareguin). 

 Les explicacions pertinents per l’ús de l’escena. 
Col·loca la pàgina a una carpeta amb tots els arxius necessaris (imatges, etc…), 
comprimeix-la amb el win-zip i envia-la a la tutoria mitjançant l’eina d’enviament 
d’activitats corresponent. Avisa a la tutoria de l’enviament, amb un correu intern. 
 

 

http://www.cnice.mec.es/descartes

