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Els Digital-Text són llibres de text multimèdia interactius, pensats per 
aprofitar al màxim les possibilitats del format digital.
Ajuden l’alumnat a comprendre millor els continguts que es treballen a 
classe i serveixen com a suport al professorat en la seva tasca docent, ja 
que fomenten l’atenció, el diàleg i la participació.
Són llibres rics en animacions, recursos multimèdia, exercicis d’autocor-
recció i activitats interactives. 
Els Digital-Text s’adapten tant a la pantalla d’un portàtil com a la pissarra 
digital, estan pensats per treballar a l’aula i a casa i són llibres molt fàcils 
d’utilitzar. 

Accés al contingut del capítol
Quan obrim un capítol de Digital-Text, identifiquem fàcilment el nom del capítol i els 
apartats o unitats didàctiques que el conformen.

Gràcies a un índex desplegable, podem accedir ràpidament als diferents subapartats. 
Quan el cliquem, ens remet directament a la pàgina corresponent; allà també apareixen 
de manera clara els noms de l’apartat i del subapartat on ens trobem.
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Barra de navegació
A la part dreta de la pantalla hi ha una barra de navegació, que conté eines molt senzilles 
i intuïtives. 

 

1. Coneixements previs i objectius

Abans de començar un capítol, sempre és aconsellable visitar l’apartat «Coneixements previs 
i objectius». En aquest apartat es mostren dues llistes: una amb els requisits previs necessaris 
per comprendre el contingut del capítol i una altra amb els objectius que s’haurien d’assolir. 

Pàgina actual
Accedir a la pàgina anterior

Tornar a l’última pàgina visitada

Menú d’activitats

Menú d’exercicis 
Menú d’animacions i vídeos

Per saber-ne més

Apunt

Exercici

Proposta

Última pàgina del capítol
Accedir a la pàgina següent

Índex interactiu del capítol

Coneixements previs i objectius

Eines (calculadora, glossari...)

Documents (versió impresa, quadern 
d’exercicis...)

Consolidem

Vídeo

Activitat

Crèdits del capítol
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2. Navegador de pàgines 

A la part superior hi ha el navegador de pàgines, que ens permet saber quantes pàgines 
conté el capítol i en quina ens trobem. Amb aquesta eina es pot accedir a una altra pàgina 
de dues maneres diferents: la primera, escrivint directament el número de la pàgina que ens 
interessa; i la segona, utilitzant les fletxes per avançar o retrocedir. A més a més, disposem 
d’un botó que ens permet tornar a l’última pàgina que hem visitat.

3. Índex desplegable 

Per facilitar al màxim la navegació dins d’un capítol, la barra de navegació també conté un ín-
dex desplegable que ens permet accedir a un apartat o subapartat concret des de qualsevol 
pàgina del llibre.
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Botons associats a cada pàgina
Un cop ens hem situat a la pàgina que ens interessa treballar, podem accedir a contin-
guts i activitats addicionals associats a aquesta pàgina gràcies a una sèrie de botons 
situats a la barra de navegació.

 

Per saber-ne més

Consolidem

Apunt

Vídeo

Exercici

Activitat

Proposta
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Des del botó «Per saber-ne més» accedim a propostes de lectura o activitats per ampliar co-
neixements i aprofundir en el contingut de la pàgina.

 
Si fem clic al botó «Consolidem» s’accedeix a una pàgina de reforç que ajuda a assimilar els 
conceptes més importants o complexos. Juntament amb l’opció «Per saber-ne més», constitu-
eix una de les eines per atendre la diversitat.

 

Des del botó «Apunt» s’accedeix a petites anècdotes, definicions etimològiques, curiositats o 
exemples que aclareixen i completen algun aspecte del contingut de la pàgina. 
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Si fem clic a «Vídeo» trobem materials audiovisuals que ajuden a contextualitzar l’aprenen-
tatge. Si la pàgina té més d’un vídeo, es poden visualitzar gràcies a un navegador intern molt 
senzill. Els vídeos acostumen a anar acompanyats d’un text explicatiu o de preguntes sobre 
el contingut.

El botó «Exercici» serveix per accedir a exercicis d’autocorrecció que ajuden a practicar els 
continguts treballats a la pàgina. 
A la part superior hi ha una barra en què es mostra el grau de dificultat, el tipus d’exercici i un 
navegador intern que permet accedir a altres exercicis associats a la mateixa pàgina. 
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El botó «Activitat» permet accedir a pràctiques, generalment interactives i d’autocorrecció, 
que de forma amena i innovadora treballen la comprensió de conceptes i la pràctica de pro-
cediments. 

Com en els exercicis, cada activitat té una barra on s’indica de quin tipus és i si és individual o 
en grup. També té un navegador intern que ens permet accedir a la resta d’activitats associa-
des a la mateixa pàgina.
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Amb el botó «Proposta» s’accedeix a preguntes, lectures, experiments i experiències de res-
posta oberta. 
Algunes propostes es presenten en un format reduït que permet seguir visualitzant el contin-
gut de la pàgina per poder-lo treballar a fons. 

 

D’altres, en canvi, plantegen activitats de caràcter general que s’obren a pantalla completa. 
Aquest format les fa més atractives i permet que l’alumnat hi pari més atenció. Les activitats 
d’aquest tipus tenen una barra on s’indica el tipus de proposta i si és individual o en grup. 
També disposen d’un navegador intern que permet accedir a la resta de propostes associa-
des a la mateixa pàgina. 
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Menús 
Amb l’objectiu d’afavorir qualsevol tipus de dinàmiques de classe, els exercicis, activi-
tats, propostes, vídeos i animacions corresponents a cada pàgina estan recollits en tres 
menús. 

El «Menú d’activitats» ens permet accedir a la llista de totes les activitats i propostes del capí-
tol, ordenades segons l’apartat on es troben. 
En aquest menú també es pot veure quin tipus d’activitats són, si estan pensades per al tre-
ball individual o en grup, si es tracta d’activitats d’autocorrecció o de propostes obertes, i a 
quines pàgines estan associades. Si cliquem el número de pàgina, podem accedir-hi per revi-
sar els continguts que s’hi treballen.

 

Si accedim a una activitat o proposta per mitjà del «Menú d’activitats», a la part superior dreta 
hi trobarem tres icones que ens permeten accedir directament a la pàgina que conté l’acti-
vitat que estem fent, tornar al menú d’activitats o tancar l’activitat per tornar a la pàgina on 
érem al principi.
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El «Menú d’exercicis» ens mostra la llista d’exercicis d’autocorrecció del capítol, seguint també 
l’ordre dels apartats on apareixen.
Així mateix, en aquest menú es pot comprovar de quin tipus és cada exercici, quin n’és el 
nivell de dificultat i a quina pàgina està associat. Si cliquem el número de pàgina, podem 
accedir-hi per revisar els continguts que s’hi treballen.

En general, quan es realitza un exercici, podem saber quantes preguntes té, el nombre de 
respostes correctes, el percentatge d’encerts, la valoració total i el temps utilitzat. Aquests 
exercicis són molt útils per practicar tot el contingut treballat a classe, i es poden realitzar 
tantes vegades com es vulgui.
Quan la matèria ho permet, els exercicis estan programats amb dades aleatòries. D’aquesta 
manera, cada vegada que es realitzen, es treballen els conceptes i procediments i s’evita que 
es resolguin de memòria.
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A través del «Menú d’animacions i vídeos» s’accedeix a la llista del material audiovisual del 
capítol, ordenat per apartats.
En aquest llistat s’indica si es tracta d’un vídeo o d’una animació, a més del número de pàgina 
on es troba.

 

Clicant el botó «Eines» accedim a eines específiques de cada assignatura, com ara un traduc-
tor, un glossari, la taula periòdica, etc.
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Clicant el botó «Documents» accedim a documents que es poden descarregar i imprimir, com 
la versió impresa del contingut del capítol, els enunciats dels exercicis o altres documents 
útils per treballar el capítol.

 

Com hem vist, navegar pels llibres de Digital-Text és molt senzill i intuïtiu. 
Alhora, els recursos multimèdia estan integrats a cada pàgina, cosa que 
els converteix en uns llibres realment útils per treballar tant a l’aula com 
a casa. 


