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1. QUÈ ÉS ALEX

1.1 Trets generals

ALEX és  una  plataforma  web  multimèdia  d’ajuda  a  l’alfabetització  d’adults  on  la 
persona que està aprenent a llegir i escriure pot treballar el vocabulari bàsic. Podríem 
descriure’l  com  un  diccionari on  cada  paraula  va  acompanyada  de  la  seva 
pronunciació i la seva imatge. (adreça web: http://phobos.xtec.net/jpascu22/ ) 

Els termes introduïts estan seleccionats seguint dos criteris:

• pertànyer al lèxic més proper o més necessari per a les persones  del nostre 
entorn,  que necessiten aprendre a llegir i a escriure (majoritàriament dones 
grans autòctones i nouvinguts). 

• criteris gramaticals: morfològics i/o ortogràfics.

Podem consultar aquest diccionari: 

• per camps semàntics.

• per unitats didàctiques adaptades al mètode sil·làbic.

• per ordre alfabètic.

Paral·lelament  pot  practicar  i  reforçar  el  seu  aprenentatge  amb  exercicis  de 
reconeixement auditiu i/o visual, exercicis de lectura, d’escriptura amb el teclat i fer la 
transcripció escrita en suport paper.

La interfície d’usuari està dissenyada per tal que pugui ser utilitzada per usuaris sense 
gaires habilitats amb l’ordinador:

• és molt neta, evitant elements distractors. 

• el mapa de navegació és senzill.

• tota  la  informació  es  dóna  amb  icones  que  l’usuari  pugui  reconèixer 
fàcilment.

ALEX també  es  pot  fer  servir  per  a  l'alfabetització  digital  d'adults sense  cap 
experiència amb l'ordinador, perquè és un entorn fàcil d'utilitzar.

Tècnicament està construït sobre una base de dades MySQL que es gestiona amb 
fitxers PHP. Aprofita les utilitats d’emmagatzematge, classificació, consulta i ampliació 
que ofereixen les bases de dades relacionals (MySQL) i la potència del llenguatge de 
programació  PHP,  les  quals  permeten  sistematitzar  la  introducció  i  consulta  del 
vocabulari de manera àgil i didàctica .
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1.2 Per què ALEX?

La  quantitat  de  material  pedagògic  editat  pels  Ensenyaments  Inicials  i  l’Etapa 
Instrumental  de  la  Formació  de  Persones  Adultes  no  és  prou  abundant.  Aquesta 
deficiència és major encara al camp dels materials que utilitzen les noves tecnologies 
de la  informació. En molts  Centres  de  Formació  d’Adults  treballem amb materials 
propis confeccionats pel professor o grups de treball.

Aprenem la llengua per contacte actiu amb ella. Les noves tecnologies poden facilitar 
molt  el  contacte  actiu  i  significatiu  amb la  llengua  oral  i  escrita  del  col·lectiu  de 
persones adultes, que anomeno neoaprenent: 

• amb un coneixement baix de la llengua oral o escrita

• amb un contacte escàs amb la llengua, sobretot amb la llengua escrita

• amb mancança d’escolarització

• freqüentment  amb  altres  trets  associats:  inseguretat,  marginació  o 
automarginació, circumstàncies personals o laborals difícils...

Tots  sabem  que  les  estratègies  d’aprenentatge,  els  interessos,  les  motivacions 
emocionals i afectives, les aptituds i la història personal varien molt d’una persona a 
una altra. Les noves tecnologies ens poden ajudar a atendre millor aquesta diversitat. 

Un entorn multimèdia web facilita el procés de formació d’aquestes persones sobretot 
quan hi ha dificultats especials perquè:

• El so i la imatge són elements atractius, estímuls sensorials que reforcen el 
procés i permeten la identificació del significat de les paraules.

• L’exercici, la repetició i l’autocorrecció són accessibles sense límits. 

• La  utilització  de  medis  informàtics  és  “per  se”  una  motivació  afectiva  i 
pràctica per l’aprenentatge.

• Constitueix  un  entorn  versàtil  que  s’adapta  millor  a  les  peculiaritats 
individuals.

• Dóna autonomia a l’aprenent que podria treballar sense el professor en un 
aula d’autoformació o fora del centre educatiu.
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1.3 Una mica d’història

Sóc professor de formació d’adults a Catalunya des de 1980. Al llarg d’aquests anys 
he  portat  molts  cursos  de  Formació  Instrumental  a  les  àrees  de  llengua  i  de 
matemàtiques. 

L’any 2002, Antònia Borrajo - la meva companya de feina a l’AFA Rius i Taulet -  i jo 
mateix portàvem un grup d’alfabetització de dones, algunes immigrants . Hi havia 
persones amb moltes dificultats per aprendre a llegir i a escriure perquè no tenien 
capacitat analítica ni prou memòria per retenir les síl·labes i combinar-les de nou. A 
més, moltes d’aquestes dones no podien estudiar a casa perquè no tenien ningú que 
les escoltés mentre llegien.

Tots  dos  vam idear  una  “base  de  dades”  en  suport  paper.  El  seu  contingut  eren 
paraules,  amb  la  seva  imatge,  classificades  per  camps  semàntics  significatius. 
Cadascú d'aquests camps estaven simbolitzats amb un logo i els anaven enriquint 
amb paraules noves de dificultat creixent. 

Les alumnes retallaven i enganxaven les imatges i escrivien les paraules al costat. El 
material  resultant  era  un  quadern  amb  un  índex  per  camps  semàntics.  Amb  les 
imatges i el context semàntic aquestes persones podien llegir a casa i prolongar el seu 
contacte amb la llengua escrita. 

El curs 2001-02 vaig fer el curs de formació en ACCES de la XTEC, el projecte final del 
qual va ser el disseny d’una base de dades de gestió de la matrícula  i la comptabilitat 
del meu centre. 

El curs següent vaig pensar en aprofitar el gran potencial que té l’ACCES per fer un 
IMAGINARIO: un diccionari on totes les paraules tenen la seva pronunciació i la seva 
imatge,  per  aplicar-lo  a  l’alfabetització  d’adults.  Aquests  diccionari,  de  la  mateixa 
manera que l’ALEX, es podia consultar per camps semàntics, per unitats didàctiques 
de dificultat progressiva seguint el mètode sil·làbic, o per ordre alfabètic. Després vaig 
crear  altres materials  per  aprendre els  números i  per treballar  lectures  senzilles  i 
curtes (d’unes 150 paraules). Tots ells amb ACCES.

En cursos posteriors vaig portar un grup de llengua escrita per a nouvinguts sense 
escolaritzar o amb poca formació acadèmica, el primer IMAGINARIO es va transformar 
en l’ALBAÑIL, una eina per a l’aprenentatge de la lectoescriptura en castellà. 

L’eina era eficaç, però encara i havia un problema: la irregularitat de l’assistència a 
classe per motius de feina dels alumnes nouvinguts. Per tant, els materials havien 
d’estar penjats a la Xarxa per tal que els alumnes poguessin treballar els dies que no 
podien venir a l’Escola. 
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Pel format web vaig decidir fer servir MySQL i PHP per tractar-se de programari lliure 
molt potent i totalment compatible.

D’aquesta manera va néixer el projecte d’aquesta llicència. 

L'esquema següent resumeix tot aquest procés: 
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1.4 Descripció del material
El material està format per dues seccions accesibles des de la pàgina d'entrada del 
lloc:

( http://phobos.xtec.net/jpascu22/ )

• Pàgines de treball per a l’estudiant.

• Informació i guia dirigida als formadors. Estan integrades per:

o Crèdits del material.

o Descripció i guia d’ús.

o Pàgina de contacte.

o Pàgina d’inserció de nous termes a la BD i instruccions al respecte. 

1.4.1 Pàgines de treball per a l'estudiant

Reprodueixo la guia d’ús publicada a la web on simultàniament descric el material de 
l’alumne i suggereixo com fer-lo servir.

INTERFÍCIE D'USUARI I NAVEGACIÓ PEL BLOC DE TREBALL

  

 

Pel que fa a la interfície d'usuari he triat un 
disseny  net  i  uniforme,  sense  elements 
distractors o innecessaris i dimensionat per a 
que  pugui  visualitzar-se  a  una  resolució  de 
pantalla de 800x600 pix.

Les  pàgines  de  les  dues  seccions  de  treball 
(Pas a Pas i  Tu tries) tenen un menú amb 
els elements indispensables per identificar la 
pàgina: el logo i el nom de la unitat o el camp 
semàntic que estem treballant.

Pel que fa a la navegació a totes les pàgines hi 
ha: 

 

El logo del lloc que enllaça amb el portal d'entrada.

Una icona per  retrocedir  cap  a  la  pàgina  "mare"  immediatament 
anterior  a  la  pàgina  on  estem.  Això  vol  dir  que  podem navegar 
pujant o baixant per l'arbre de l'esquema del bloc de treball (que 
podeu veure a la pàgina següent), però mai saltar d'una branca a 
l'altra.
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ESQUEMA GLOBAL DEL BLOC DE TREBALL
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PORTAL D'ENTRADA   

 
Crec que ALEX és un entorn flexible i divers que es pot fet servir de moltes maneres. El portal 
d'entrada dóna accés a dues seccions de treball i altres dues de consulta de vocabulari: 

 

Cada secció s'associa amb un color que es manté a les seves pàgines per facilitar la navegació 
i la identificació d'on estem. 

PAS A PAS

Pas a  Pas és  una  eina  per  aprendre  a  llegir  i  a  escriure 
seguint un mètode sil·làbic. 

Està  organitzat  en  unitats  didàctiques  de  dificultat 
progressiva. A la primera unitat treballem amb paraules que 
només porten la consonant P, les unitats següents incorporen 
una nova consonant a més de les consonants treballades a les 
unitats precedents. Aquestes unitats estan classificades en 4 
nivells. 

Hi accedim des del portal d'entrada a la secció de treball amb el botó que veiem a la figura. El 
color identificatiu de Pas a Pas és el groc intens. 

Pas a Pas té diverses aplicacions: 

• començar una alfabetització des de zero.
• continuar l'alfabetització d'un alumne semialfabetitzat. 
• ajudar en problemes que pugui tenir l'alumne amb grafies concretes.
• estructurar el coneixement de les grafies en un alumne que ja en sap llegir i escriure 

però  necessita una millor comprensió global del nostre sistema ortogràfic.
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NIVELLS: La primera pàgina de Pas a Pas permet triar el nivell que volem treballar.

Cada nivell s'identifica per un número i un color, tal i com podem veure a la figura de dalt.

nivell 1: es treballen les síl·labes directes amb les consonants: p, m, l, t, c, f, d, s(sorda), ç, r 
amb els dígrafs i sons associats.
nivell 2: estudiem la resta de consonants i sons en posició directa.
nivell 3: treballa amb paraules que tenen síl·labes inverses.
nivell 4: estudiem amb paraules que tenen síl·labes travades.

Les pàgines de treball de cada nivell són del color que identifica a cadascun d'ells. 

ÍNDEX D'UNITATS:  Quan triem un nivell entrem a l'índex de les unitats que hi pertanyen.

L'índex d'unitats conté la relació de totes les unitats didàctiques que formen el nivell.

Cada unitat rep el nom de la seva paraula generadora. 

Prenem de logo la fotografia corresponent a la paraula generadora.

Aquest logo ens acompanyarà al llarg de totes les pàgines d'estudi i activitats de la unitat. 

Per  accedir  a una unitat  cliquem a sobre del  seu logo i  s'obre  la  pàgina d'estudi  de les 
paraules de la unitat. 
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PÀGINA D'ESTUDI: Cada  unitat  comença  amb la  pàgina  d'estudi on  trobem totes  les 
paraules que hi treballem amb la seva imatge, la pronunciació i la grafia en lletra minúscula 
i majúscula. 

Podem veure a la imatge que, a sota de la paraula, hi ha unes  fletxes de navegació per 
passar d'una paraula a una altra.

Al menú de l'esquerra trobem:

• El títol de la unitat o paraula generadora. 
• El logo de la unitat. 
• El nombre de paraules que tenim per treballar. 
• Un enllaç per accedir al portal  d'activitats amb exercicis de reforç i comprovació d'allò 

que hem après. 

Aquest menú es comú a totes les pàgines de la unitat.
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TU TRIES

TU TRIES és un bloc que treballa sobre camps semàntics que 
puguin ser  d'interès per a les persones a les quals va dirigit 
ALEX: persones adultes sense alfabetitzar o que tenen moltes 
dificultats amb la lectura i l'escriptura.

S'hi accedeix des del portal d'entrada. El color identificatiu de 
TU TRIES és el blau.

 TU TRIES està dissenyat per a:

• Estimular l'aprenentatge de la lectoescriptura tractant vocabulari d'interès per a 
l'estudiant. 

• Complementar l'alfabetització amb un mètode global. 
• Practicar la classificació. 
• Servir d'eina d'aprenentatge de vocabulari per a nouvinguts. 

INDEX PRINCIPAL DE CAMPS SEMÀNTICS 

Els camps semàntics estan classificats en forma d'arbre. 

La primera pàgina de TU TRIES presenta l'índex principal dels camps semàntics que podem 
treballar.

Cada camp s'identifica pel seu nom i el seu logo.

Clicant a sobre del logo de cada camp principal passem a veure els subcamps que conté.
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INDEX SECUNDARI DE CAMPS SEMÀNTICS 

Quan triem un camp de l'índex principal s'obre la relació de subcamps del camp principal.
Cada subcamp s'identifica pel seu nom i el seu logo de la mateixa manera que a la pàgina 
anterior.

Ara trobem un menú a l'esquerra amb:
- El nom del camp semàntic principal que havíem triat.
- El logo d'aquest camp semàntic principal.

PÀGINA D'ESTUDI  
El treball de cada camp semàntic concret comença amb la pàgina d'estudi del vocabulari, on 
trobem totes les paraules amb la seva imatge, la pronunciació i la grafia en lletra minúscula 
i majúscula. 

La pàgina té el mateix disseny que hem vist a les unitats de Pas a Pas. 
A sota de la paraula, hi ha les fletxes de navegació per passar d'una paraula a l'altra.

Al menú de l'esquerra trobem:
- El nom del camp semàntic.
- El logo del camp.
- El nombre de paraules que tenim per treballar.
- Un enllaç per accedir al portal d'activitats de reforç i comprovació d'allò que hem après.
Aquest menú és comú a totes les pàgines de treball.
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PORTAL D'ACTIVITATS 

El  portal  d'activitats  presenta  els  accessos  a totes  les  activitats  de  cada 
unitat o tema que estem estudiant. 
Hi podem entrar des de la pàgina d'estudi de cada unitat o de cada tema, 
clicant la icona que veiem a la figura de la dreta.
Hi accedim també des de qualsevol pàgina d'activitats. 

   
   LLEGIR 

Aquesta pàgina presenta les paraules amb 
la seva  grafía y  la  seva  pronunciació.
Té la finalitat de reforçar el reconeixement 
de la grafia. Li hem tret la imatge per tal 
que  l'estudiant  faci  l'esforç  de  llegir  i 
reconèixer la paraula sense l'ajuda de la 
imatge. 
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ESCRIURE

Podríem definir  aquesta  activitat  com  un  dictat  autònom.  L'estudiant 
escolta la pronunciació de la paraula, l'escriu al seu quadern i després pot 
comprovar si l'ha feta bé. El format de dictat digital permet la repetició i 
el repàs sense límits, tantes vegades com calgui.

Aquesta activitat té un objectiu doble: 
- El reconeixement auditiu i transcripció gràfica propis d'un dictat.
- Proposar a l'estudiant escriure en suport paper (el jovent prefereix el teclat).

El software tria les paraules a l'atzar i una mateixa paraula pot sortir més d'una vegada. Això 
ens proporciona un exercici extra:
- Saber si la paraula escoltada ja ha sortit abans.
- Continuar escoltant fins que tinguem totes les paraules de la unitat o del tema que estem 
treballant.

   
   TECLAT 

Aquesta  activitat  presenta  la  imatge  i  la 
pronunciació  de  cada  paraula.  La  podem 
escriure amb el teclat, al nostre quadern o fer 
les dues opcions. 

Després podem comprovar si l'hem feta bé. Si 
l'hem  escrita  amb  el  teclat,  una  icona  ens 
indica si la paraula està ben escrita.

Aquesta activitat té una doble finalitat:

- L'evocació de la paraula.
- Practicar l'escriptura amb el teclat.

    ESTUDIAR
Aquesta entrada ens porta a la pàgina d'estudi de cada unitat o 
de cada tema que ja coneixem.
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DICCIONARI

S'hi entra des del portal d'entrada pel botó que veiem a la figura. 
El color identificatiu del DICCIONARI és el verd.

Al DICCIONARI podem trobar totes les paraules de la base de 
dades per ordre alfabètic.

La seva finalitat principal  és la pràctica de la cerca per ordre 
alfabètic. També serveix de reforç per conèixer l'alfabet. 

La  primera  pàgina  del  DICCIONARI 
presenta  l'alfabet  sencer.  Clicant  a  una 
lletra  podem consultar  les  paraules  que 
comencen per aquesta lletra. 

Un  cop  triada  una  lletra  s'obre  la  pàgina 
amb totes les  paraules que comencen per 
aquesta  lletra.  Hi  podem  consultar  la 
paraula que vulguem.

15



PÀGINA DE CERCA

La pàgina de cerca és una pàgina de consulta on podem cercar 
una paraula en concret o també paraules a l'atzar. 

Hi accedim des del portal d'entrada amb el botó que veiem a la 
figura.  El  color  identificatiu del  botó de CERCA és  el  vermell 
intens. 

La pàgina de cerca és una eina complementària. Està pensada: 

• Per familiaritzar a l'estudiant amb la caixa de cerca, molt comú als llocs web. 
• Per intentar trobar una paraula en concret per la raó que sigui. 
• Per aprofitar l'estímul que les troballes a l'atzar tenen per a l'aprenentatge.

La pàgina de cerca mostra, cada vegada 
que l'obrim, una paraula a l'atzar amb 
la seva imatge i la seva pronunciació. 

A més de poder cercar una paraula, hi 
ha  una  funció  afegida:  si  cliquem 
repetidament  el  botó  de  cerca  van 
sortint també paraules a l'atzar.
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1.4.2 Inserció de nous termes a la base de dades

Per  a  inserir  paraules  a  la  BD  cal  tenir  un  nom  d'usuari  i  contrasenya.  Després de  la 
identificació s'inicia el protocol d'inserció d'un nou terme seguint la seqüència següent: 
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2. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
 

Vull, en aquest moment agrair al meu tutor, Fernando López Palma professor de la UB, 
les  llargues converses  sobre  l'aprenentatge  dels  adults  de les  nostres  escoles  i  la 
supervisió del projecte.

2.1 Objectius 
 2.1.1  Descripció del col·lectiu destinatari del material creat. 

 Crec interessant la descripció del col·lectiu destinatari del material com vaig fer a la  
presentació del projecte, el podem dividir en dos grans grups:

Població autòctona

 

Trets generals:

• Mitjana d’edat superior als 50 anys.

• Pel que fa al sexe, en l’alumnat de les escoles d’adults predominen les dones.

• Escolarització escassa o nul·la a la seva infantesa.

• Poc contacte amb la llengua escrita al llarg de la seva vida.

• Entenen la llengua catalana parlada.

• Les  persones  procedents  d’altres  comunitats  autònomes  poden  tenir 
dificultats  per  a  expressar-se  en  català  i  s’expressen  en  castellà  (moltes 
vegades els fa vergonya no parlar bé el català i per això no l’utilitzen).

 
Hi podríem diferenciar dues situacions:

• Persones que no s’han incorporat mai a la xarxa d’escoles d’adults o hi han 
estat poc temps.

• Persones que han anat prou temps a un centre de formació d’adults i encara 
no  han  aconseguit  millorar  el  seu  domini  de  la  lectoescriptura  per  raons 
diverses:  la  seva  edat,  la  seva  capacitat,  l’acumulació  de  problemes  i 
responsabilitats  o  les  peculiaritats  individuals  d’aquelles  persones  que 
necessiten una altra manera d’aprendre.

 
Nouvinguts 

 

Trets generals:

• Edat: majoritàriament entre els 18 i 45 anys aproximadament.

• Dones i homes.

• Procedència: magrebins, subsaharians, asiàtics, llatinoamericans. 

• Escolarització deficient o nul·la.

• Irregularitat d’horaris i condicions laborals.
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• Problemes d’integració social.

• Necessiten aprendre o millorar la lectoescriptura per trobar feina.

 

La pluralitat d’aquest col·lectiu fa molt complexa la descripció de les seves condicions 
per l’aprenentatge:

 

• Les dones de cultura àrab que no surten gairebé de casa per imposició de 
l’home,  però  que  podem  arribar  a  elles  perquè  estan  vinculades  amb 
l’assistència social.

• El nombrós grup de dones que treballen al servei domèstic amb dedicació 
gairebé de 24 h. De vegades, els seus patrons les deixen venir a l’escola un 
dia sí i un altre no o les truquen a meitat de classe perquè les necessiten .

• Les persones amb contractes laborals irregulars o temporals.

• Les persones amb horari de treball irregular.

• Els paletes que van canviant de lloc de treball d’un edifici a un altre.

• Les  persones  que els  seus  horaris  de feina no els  permeten acudir  a  un 
centre de formació d’adults, però estan vinculades a un centre d’acollida o a 
una ONG.

• Els  joves  entre  18 i  30  que poden  dominar  un entorn  informàtic  en  poc 
temps.

• Immigrants analfabets a la seva llengua mare o procedents de llengües sense 
escriptura i que s’han d’alfabetitzar en la llengua d’acollida .

• Les  persones  que  estan  internades  en  un  centre  mèdic  per  una  malaltia 
llarga, per exemple un immigrant malalt de tuberculosi.

• Algunes persones nouvingudes parlen llengües occidentals,  (paquistanesos 
que parlen anglès,  magrebins o subsaharians que parlen francès, ..)  però 
d’altres no.

• Persones  que  aprenen  a  llegir  i  escriure  amb  voluntaris  d'institucions 
diverses.

 

2.1.2 Què material necessitem?

 
Els neoaprenents i els seus formadors tenim moltes tasques per davant: assimilar la 
llengua,  estructurar  coneixements,  adquirir  hàbits  d’estudi,  conèixer  les  eines  per 
aprendre, iniciar-se a les noves tecnologies, etc. 
A més, vull tornar a esmentar un factor decisiu a les condicions per aprendre d’una 
persona adulta: la seva història personal a més de les seves aptituds. Les històries 
són llargues i per tant la diversitat molt gran, però tots aquests neoaprenents adults 
necessiten materials:

 
• Dirigits a persones adultes.

• Que permetin l’autoaprenentatge i la personalització.
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• Fàcils d’utilitzar i que integrin imatge, grafia i so.

• Que siguin accessibles  des  de qualsevol  lloc  i  s’adaptin  a la  disponibilitat 
horària dels destinataris.

• Que els  apropin  a  exemples  senzills  la  llengua  escrita  i  els  permetin  un 
contacte continu amb la llengua que estan aprenent.

• Que permetin a aquelles persones que tenen algun coneixement inicial de la 
llengua completar o estructurar el que ja se sap. 

• Que  els  ajudin  a  integrar-se  a  la  societat  de  la  informació  i  les  noves 
tecnologies.

Aquestes  condicions  les  compleixen  els  materials  educatius  TIC  pensats  per  a  la 
formació de persones adultes.

 

2.1.3 Objectius claus del projecte

La idea del que volia fer la tenia molt  clara de bon principi,  ja que l’havia 
desenvolupada abans en Acces. El repte era transformar-la al nou format per 
la qual cosa la fase d’estudi prèvia era la més important i la més complicada de 
portar endavant.

 

En primer lloc havia d’ampliar la meva formació en TIC: 

 
• aprofundir en el disseny de pàgines web amb Dreamweaver

• aprendre el llenguatge PHP 

• aprendre l’aplicació lliure MySQL

• estudiar les relacions entre el programari anterior

  

 A continuació crear un entorn digital per l’aprenentatge de la llengua construït 
amb  les  aplicacions  anteriors  i  amb  les  característiques  esmentades  en 
apartats anteriors. 

 

• Amb  una  interfície  d’usuari  senzilla:  fàcil  d’utilitzar  i  sense  elements 
distractors.

• Pensat per a persones adultes sense prou formació.

• Que  atengués  les  circumstàncies  i  necessitats  especials  de  les  persones 
immigrades.

• Que permetés  l’ampliació de les seves dades i funcions.

• Publicable a  Internet per fer-lo accessible a formadors i  alumnat d’altres 
institucions.

• Publicar aquest entorn a Internet .  
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2.2 Pla De Treball
 

Comentaré ara el pla de treball que vaig proposar al projecte. En general puc dir que 
no em vaig  allunyar  massa del  calendari  previst,  sobretot  fins  a  mitjans  del  mes 
d’abril. Als mesos de maig i juny vaig tenir problemes per portar la feina de manera 
organitzada per l’acumulació de treball a l’escola, degut al final de curs i el canvi de 
local del centre proposat per l’administració. Per tant, vaig tenir que realitzar una part 
del  projecte  al  mes  de  juliol  i,  previsiblement,  el  podria  completar  al  mes  de 
setembre. 

Al  mes  de  setembre  vaig  decidir  demanar  una  pròrroga  al  Departament 
d’Ensenyament per acabar el projecte, degut al treball extra que suposava fer efectiu 
el trasllat de local i organitzar l’escola i el curs a la nova ubicació.

  

A. Planificació i fase prèvia

 

Reunió de coordinació amb el tutor

Repàs de la planificació de la feina a fer

Primera cerca i recull de bibliografia bàsica

Demanda al  Departament  d’Educació  d’un  espai  web  a  http://phobos.xtec.net per 
crear-hi l’entorn d’aprenentatge

Contacte amb persones que em puguin orientar

 

Aquesta fase prevista pel mes de setembre la vaig començar el mes de juliol amb una 
entrevista amb el  tutor,  consultant  companys i  començant  a mirar  allò que havia 
d’estudiar. També vaig demanar l’espai Phobos a la XTEC.

Resultat de tot això, em vaig adonar que tenia molta feina per davant pel que feia a  
l’estudi de les eines informàtiques.

Vaig intentar fer un curs de PHP per a principiants a l’Escola d’estiu de la AEIC, però 
les places estaven cobertes.

Havia de començar amb un curs intensiu  d’HTML, que vaig fer al setembre a ETEA, 
per poder tenir accés a les altres eines i llenguatges.  

B.  Informació i estudi  
Matrícula al curs de formació D116. Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP) de 
formació del professorat.

 Estudi de les aplicacions informàtiques MySQL, PHP i Dreamweaver.

Cerca d’informació  sobre els formats digitals d’imatge i so més adients pel projecte.

Lectura d’informes sobre Alfabetització, l’aprenentatge de l’adult i característiques de 
la població immigrada.

Primers esbossos del nou material.

Reunions d’intercanvi amb el tutor.
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En aquesta fase, fins el desembre, vaig organitzar-me al voltant de les propostes de 
treball del curs D116 de la XTEC.

Els objectius del curs s’adaptaven prou bé als meus objectius finals, però jo no tenia  
cap coneixement de llenguatge de programació i havia d’estudiar pel meu compte.  

Qualsevol curs de PHP que trobava era per persones amb coneixements previs de 
programació.

Per aprendre els fonaments de programació em vaig inscriure a un curs bàsic de Java 
Script de l’Aula Mentor del Ministeri d’Educació i vaig estudiar una part dels materials 
del curs de C++ de la XTEC paral·lelament.

Vaig complementar tot això amb la cerca d’informació per Internet, vaig utilitzar molt 
especialment  els  materials  dels  cursos  JAVASCRIPT YA i  PHP YA i  MySQL YA  
creats pel programador argentí Diego Moisset, que cito a l'apartat 3.2.

En finalitzar aquest període era capaç de seguir prou bé el curs d116 i entenia els 
conceptes principals de programació.

Va ser un període d’aprenentatge molt intens.

 

C.  Fase d’elaboració

 
Creació de l’entorn digital: taules de la base de dades i interfície d’usuari.

Tria i introducció de vocabulari de prova. 

Cerca d’imatges.

Enregistrament de so.

Pilotatge al meu centre i a algun altre conegut.

Reunions de contrast i rectificació amb el tutor.

  
En aquest  període  fins  al  març  vaig  deixar  assentats  els  coneixements  de  PHP i  
MySQL. Vaig dissenyar la primera versió de la plataforma que em va servir també de 
projecte final del curs D116. 

També  vaig  començar  el  recull  d’imatges  fent  fotografies  pròpies  i  les  proves  de 
enregistrament de so.

En  acabar  aquest  període  estava  consolidada  la  estructura  de  la  plataforma  que 
funcionava perfectament i la principal dificultat de tot el projecte quedava superada.

Malgrat això, encara no havia introduït prou paraules per començar el pilotatge amb 
alumnes i calia millorar l’aspecte i disseny de la interfície d’usuari. 
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D.  Depuració  del  software,  correccions  del  disseny  de  l’interfície 
d’usuari i compleció de les taules. 

 

Realització del format definitiu del nou material segons els resultats del pilotatge i les 
indicacions del tutor.

 

Les tasques previstes per aquest període es van allargar, per les raons esmentades al  
començament  d’aquest  apartat,  fins  als  mesos  de  Juny  i  Juliol  i  el  període  de 
pròrroga. Vaig introduir un centenar de paraules a la BD i vam realitzar el pilotatge al  
nostre centre amb alumnes dels nivells  I,  II  i  III de l’Etapa Instrumental  amb un  
resultat excel·lent.

E.  Redacció de documents

 
Redacció de la memòria del projecte.

Previsió de les actuacions de difusió.

 
Els problemes esmentats van endarrerir aquestes tasques juntament amb el disseny 
de les pàgines web complementàries al projecte pels mesos de juliol i setembre i el 
període de pròrroga. 

  

2.3 Mètode de treball
 

Fase 1. Estudi

En  aquesta  primera  fase  he  seguit  l’estructura  dels  cursos  que  estava  fent. 
Paral·lelament, preparava els scripts bàsics que havia d’utilitzar per desenvolupar el 
projecte,  aplicant-hi  els  coneixements  adquirits  als  cursos  i  fent  una recerca molt 
àmplia per Internet.

 
Fase 2. Creació i perfeccionament de l’entorn 

 A la segona fase, amb els conceptes de programació clars, les necessitats concretes 
que el projecte demanava han estat la pauta d’acció. He anat cercant, principalment 
per  Internet  i  als  cursos  que  havia  o  estava  fent,  les  solucions  a  les  exigències 
concretes del que volia aconseguir.  
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3. RECURSOS UTILITZATS
 

3.1 Cursos de formació  
Congreso  internacional  de  participantes  en  Alfabetizacion. Alfabetizacion  e 
Interculturalidad.  Organitzat  per  CONFAPEA  I  FACEPA  i  celebrat  a  l’UAB  el  18 
novembre del 2006.

Curs presencial d´HTML

Hyper Text Markup Language o HTML és el codi que s’utilitza per a crear pàgines en el 
World Wide Web. Conèixer l’HTML és necessari per a crear pàgines web dinàmiques i 
depurar el codi d’una pàgina web feta amb un editor com Dreamweawer.

 

Curs D116. Creació d’entorns web dinàmics (PHP)

Curs  telemàtic  d’introducció  al  PHP  (llenguatge  de  programació  de  pàgines  web 
dinàmiques)  i  a  l'SQL  (estàndard  de  consultes  a  bases  de  dades).  Facilita 
coneixements  tècnics  suficients  per  posar  en  funcionament  serveis  web  dinàmics 
(webs de centre, suport a la gestió, etc.). En el curs s’utilitza programari lliure que es 
pot  implementar  en  pràcticament  qualsevol  dels  sistemes  operatius  existents 
(Windows, Linux, Mac OS X...).  
Font: Web del curs

 http://www.xtec.cat:8081/pls/soloas/p_tipus_curs?p_llista=S&p_any=2007-
2008&p_tipus=D116

 

Els  continguts  i  l’estructura  d’aquest  curs  m’ha  servit  de  guia  i  de  font 
d’informació  pel  meu  projecte.  Es  necessiten  coneixements  previs  de 
programació.

 

    D97     Fonaments de programació en C/C++  

 
Curs  telemàtic  d'autoformació  eminentment  pràctic  en  el  qual  s'introdueixen 
simultàniament tècniques de programació elemental i la sintaxi del llenguatge C/C++ 
en l'entorn Visual C++.

 Font: Web del curs

 http://www.xtec.cat:8081/pls/soloas/p_tipus_curs?p_llista=S&p_any=2007-
2008&p_tipus=D97 
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AULA MENTOR: Iniciació a Javascript i Dhtml

L’objectiu fonamental d’aquest curs es la adquisició dels coneixements,  tècniques i 
procediments  necessaris  per  a  programar  en  el  llenguatge  Javascript,  i  utilitzar 
tècniques  com els  Fulls  d’Estil  (CSS)  per  a  donar  a  les  pàgines  atractius  efectes 
dinàmics (DHTML). Javascript és un dels llenguatges més utilitzats pels dissenyadors 
de pàgines. A més, permet conèixer els principis bàsics de la programació orientada a 
objectes,  que és la  base fonamental  dels  llenguatges  més potents d’Internet  (per 
exemple JAVA).

Font: Web del curs

http://www.mentor.mec.es/informacion_cursos/informacion.htm?curso_javascript 

 

Curs presencial intensiu de PHP

Segons el calendari que tenia previst, necessitava resoldre aviat dubtes i problemes 
que se m'anaven presentant. Vaig decidir fer un curs presencial personalitzat a un 
centre privat de Barcelona. En aquest curs vam treballar sobre aspectes concrets que 
m’interessaven pel projecte.

SETICPA

Seminari  de TIC per al  professorat  de FPA on donen informació i  recursos molts 
diversos. D'aquests he aprofitat, per exemple, el lloc flickrCC per aconseguir imatges 
amb llicència CC i el petit aplicatiu freeware SNIPPY per capturar pantalla.

flickrCC: http://flickrcc.bluemountains.net/index.php 

SNIPPY : http://snippy.softonic.com/ 
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3.2 Tutorials a la xarxa
A la xarxa hi ha un munt de tutorials, manuals i fòrums dedicats al disseny de web 
dinàmiques. N’he consultat molts però esmento aquells que m’han estat especialment 
útils  per  a  resoldre  la  meva  dificultat  principal:  iniciar-me  al  llenguatge  de  
programació.  Recomano els llocs HTML YA, PHP YA, MYSQL YA, JAVASCRPIT YA de 
Diego Moisset, molt bé dissenyats des del punt de vista didàctic. En descric els dos 
que més he utilitzat.

PHP YA

L’ objectiu d’aquest lloc és poder aprendre PHP sense la necessitat de instal·lar-lo a la 
l’ordinador  de  l’usuari.  Es  poden  desenvolupar  petits  programes  en  aquest  lloc, 
provar-los i veure els resultats immediatament. Té per objectiu l’aprenentatge de PHP 
des de ZERO.

Per a entendre aquest tutorial de PHP, tan sols es requereix el coneixement d'algun 
altre llenguatge de programació i rudiments d'HTML.

Font: Web del curs

http://www.phpya.com.ar/ 

JAVASCRIPT YA

JavaScript des de ZERO. El tutorial està pensat per a que pugui ser seguit per una 
persona que no coneix llenguatges de programació,  és a dir "JavaScript el  meu 
primer llenguatge". L’objectiu d’aquest lloc es poder aprendre JavaScript de manera 
senzilla veient un concepte teòric, després alguns exercicis resolts i, el més important, 
fer una sèrie d’exercicis.

Font: Web del curs

http://www.javascriptya.com.ar/ 

 

TELEPOLIS. INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ

Tutorial molt àgil per apropar-se al conceptes bàsics de programació. 

http://www.telepolis.com/cgi-
bin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/1375/doc/02iniciacion/variables.htm 

Manual d’HTML

Manual clar i detallat d’HTML.

http://www.hospedajeydominios.com/mambo/documentacion-manual_html-pagina-
indice.html     

Cursos AulaCLIC

AulaCLIC és un lloc web amb nombrosos cursos de tot tipus. Els seus tutorials i cursos 
estan prou ben dissenyats.

http://www.aulaclic.es/html/f_html.htm 
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Manual oficial de PHP

Requereix conèixer bé llenguatge de programació.

http://es.php.net/manual/es/index.php 

 

3.3 Publicacions en suport paper

PC Cuadernos

Publicacions monogràfiques entre el llibre i la revista de fàcil lectura i  comprensió, 
molt pràctics i de preu assequible, amb diversos nivells de dificultat.

http://www.pc-cuadernos.com/newsite/index.php

3.4 Software
 

Disseny web i editors de codi:

DREAMWEAVER

Dreamweaver és un editor de codi HTML per al disseny visual i l'administració de llocs 
i  pàgines  web.  Incorpora  la  possibilitat  de  controlar  manualment  el  codi  HTML, 
treballar amb un entorn d'edició visual i, a més, inclou una gran quantitat d'eines que 
faciliten i amplien les possibilitats d'interacció de l’usuari a les pàgines que elaborem.

Font: Pere Cornellà. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/839m.pdf 

He utilitzat aquest aplicatiu per a dissenyar les pàgines web del lloc que he creat i  
com a editor de codi a la segona fase del projecte.

HAPedit (HTML ASP PHP Editor)

Editor i entorn de desenvolupament web de codi lliure, gratuït i modular. HAPedit és 
l'acrònim per a Html Asp Php editor. És molt útil per a tots els desenvolupadors de 
webs dinàmiques que necessitin un editor win32 de mode text. 

El vaig  descarregar des del CD-WEB de la XTEC.

 
Font: Web de descàrrega a l’XTEC
http://jasper.xtec.cat:7451/cdweb/CDpaquet.GeneralServlet 

Vaig fer servir  aquest  entorn per a treballar  amb codi  durant  la primera fase del  
projecte.
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Disseny gràfic i tractament d’imatge

 
FIREWORKS

Macromedia Fireworks és una solució per dissenyar i produir elements gràfics per al 
web. 

Es pot utilitzar per crear, editar i animar gràfics web, afegir interactivitat avançada i 
optimitzar  imatges en entorns  professionals.  És  possible  crear  i  modificar  imatges 
vectorials i de mapa de bits en una sola aplicació. 

Fireworks s’integra amb altres productes de Macromedia com Dreamweaver.

Font: Pere Cornellà. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/839m.pdf 

He utilitzat aquest aplicatiu per a dissenyar o editar tots els elements gràfics del lloc.

  

Llenguatge de programació i Bases de dades 

 PHP

 És un llenguatge de codi  obert  interpretat  d’alt  nivell,  especialment  pensat  per  a 
desenvolupaments web i que pot ser inclòs en pàgines. 

S’executa en el costat del servidor.

La finalitat d’aquest llenguatge és permetre escriure pàgines web dinàmiques d’una 
manera ràpida i senzilla, encara que es pugui fer molt més amb el PHP.

 Font: Pere Cornellà. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/839m.pdf

 He fet servir PHP per a crear els fitxers de  lectura i gestió de la BD.

  

MySQL

És possiblement una de les BD més ràpides que podem trobar, a més de consumir 
pocs recursos de la màquina on està instal·lada. 

Es  tracta  d'un  sistema  de  BD  relativament  fàcil  d'instal·lar  i  administrar  enfront 
d'altres productes del mercat. Es recomana per iniciar-se en el món de les BD, ja que 
disposa  d'infinitat  d'utilitats,  manuals  i  documentació  que  la  immensa  comunitat 
d'usuaris s'ha encarregat de realitzar desinteressadament.

 Font: Pere Cornellà. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/839m.pdf 

 La BD que serveix de font a la plataforma que he creat es un BD MySQL

 

phpMyAdmin 

Es tracta d'una interfície de gestió exclusiva per al  MySQL, creada inicialment per 
Tobias Ratschiller amb el PHP i continuada per molts col·laboradors. Consisteix en un 
conjunt de scripts PHP per administrar les bases de dades del MySQL sota entorn web. 
Aquesta particularitat de funcionar sota entorn web ens permet administrar bases de 
dades en remot; simplement necessitem una connexió a Internet i un navegador.

Font: Pere Cornellà. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/839m.pdf 

Per gestionar la BD en local i en remot he utilitzat aquest entorn.
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Servidors de base de dades i intèrprets de Php

 

EASY PHP        

És un complet paquet de programari que permet utilitzar tota la potència i flexibilitat 
que ofereix el dinàmic llenguatge PHP i un eficient ús de les bases de dades. El paquet 
inclou un servidor Apache, MySQL, completa execució de codi PHP, així com eines de 
desenvolupament  per  a  un  lloc  web,  tots  ells  elements  indispensables  per  fer 
funcionar un lloc web dinàmic com el que jo he projectat. 

 El vaig  descarregar des del CD-WEB de la XTEC.

 Font: Web de descàrrega a l’XTEC

  http://jasper.xtec.cat:7451/cdweb/CDpaquet.GeneralServlet 

 He  utilitzat  aquest  paquet  per  a  treballar  en  local  abans  de  pujar  els  fitxers  al  
servidor remot.

 
ESPAI PHOBOS DE LA XTEC
 
Espai web de 100MB amb servidor Apache, MySQL i PHP. Informació a l’adreça
 
http://www.xtec.net/at_usuari/gestusu/identificacio/php/index.htm  
 
El vaig fer servir per a penjar el lloc web a la xarxa.
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3.5 Alguns dels webs consultats:
 
Exposo alguns del webs que m’han estat d’utilitat, però proposo al lector que estigui  
interessat que la millor manera de trobar solucions als problemes és fer una cerca 
amb Google amb les paraules claus del que vols fer. Puc dir que sempre he trobat una  
solució amb aquest mètode.
 
 
- CRISTALAB. Tutorial básico de bases de datos 
http://www.cristalab.com/tutoriales/75/tutorial-basico-de-bases-de-datos 
 
- Desarrollo Web 
http://www.desarrolloweb.com 
 
- Curs de Dreamweaver. ICE URV
http://www.ice.urv.es/abcnet/curso_dreamweaver/entorno.htm

-  Maestros del web

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/20-php/

- Memorias de un aprendiz de PHP

http://www.rinconastur.net/php/index1.php 

- Manual d’HTML en català

http://www.imaginaserveis.com/manuals/html/manual.html 

- PHP Hispano

http://php-hispano.net/ 

- Guebmaster

http://guebmaster.com/ 

- HTML POINT

http://www.htmlpoint.com

- HTML QUIC K 

   http://www.htmlquick.com/es/  

 Adreça web del projecte: 

http://phobos.xtec.net/jpascu22/     
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