
MANUAL UTILITZACIÓ   SMART BOARD  

Posada en funcionament

1. Engegar SMART

Recordeu engegar 
prèviament  el PC

2. Elements de la 
pissarra

Disposeu d'un esborrador i 
4 retoladors de diferents 

colors. 
Negre, Vermell, Verd i Blau

                                        

3. Calibratge Pantalla

Si el traçat del dibuix que 
es fa amb el retolador 
no coincideix amb  el 

traçat que es mostra a la 
pantalla caldrà que 

calibrem la pissarra.

Retoladors

Esborrador

Utilització Eines SMART

Selecció

Retolador amb diferents colors

Marcador amb diferents colors

Esborrador

Per afegir tot tipus de  línies rectes i fletxes

Per afegir Rodones, quadrats, rectangles i altres formes

Activa el botó dret ratolí (Verd = està activat / Vermell = 
desactivat)

Us mostra un teclat superposat a la pantalla que us permetrà escriure.

Desfà els darrer canvis

Permet afegir o treure elements d'aquest menú.

Pàgina
 nova

Tancar
pàgina

Premer enmig de la 
creu que va apareixent 
a la pantalla
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Notebook SMART: Obre l'eina Notebook de SMART BOARD

Captura
    de 
pantalla

Orienta..

Anar a Icona

2.1

Prémer els dos botons
O 
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Iniciació a la Pissarra Digital Interactiva 

La Factoria · CRAI Campus Catalunya · Gener de 2011 

 

1. QUÈ ÉS LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI) 

 

QUÈ ENTENEM PER PISSARRA DIGITAL? Considerem dos tipus de PISSARRA DIGITAL 

� La pissarra digital (PD), és una infraestructura didàctico-tecnològica integrada bàsicament per un 

videoprojector I un ordinador connectat a Internet. 

� La pissarra digital interactiva (PDI), a més a més del videoprojector i l'ordinador connectat a Internet té un 

taulell tàctil a través del qual es pot interactuar amb l'ordinador i escriure com ho faríem sobre una pissarra 

amb el guix.  

 

 

 

 

 

Funcionalitats de la Pissarra Digital Interactiva: 

 

A partir de http://peremarques.pangea.org/pdigital/ca/pissarra.htm  

 

Al Campus Catalunya s’han instal·lat diferents PDI SMART Board. Aquestes es troben a les següents aules:

� 307 

� 312 

� 313 

� 404 

� Aula docència 2 (segona planta) 

� Aula de formació del CRAI

D’altra banda també es disposa d’una tauleta digitalitzadora i d’un tablet PC. Aquests dispositius es poden demanar a la 

consergeria del Campus a través d’un formulari de préstec. 
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2. POSADA EN FUNCIONAMENT 

 

Abans de treballar amb la PDI cal que coneguem els següents aspectes: 

 

Extret del document Manual Utilització Smart Board realitzat per la Oficina Logística de Campus Catalunya. 

 

3. USOS DIDÀCTICS 

 

Les possibilitats d’aprofitament didàctic de la PDI a l'aula són moltes, a continuació es presenten algunes propostes: 

1. SUPORT PER AL PROFESSORAT 

- Suport a les explicacions (presentacions, Internet...) 

- Treball amb documents 

- Realització d'exercicis i correcció a l’aula 

- Resposta a preguntes no previstes 

- Resum de la classe (a partir de les pissarres desades) 

- Aportació de recursos d’aprofundiment 
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2. ÚS PER ALS ESTUDIANTS 

- Exposicions individuals d'estudiants  

- Presentació pública de treballs realitzats en grup 

3. ÚS CONJUNT DEL PROFESSORAT I ELS ESTUDIANTS 

- Suports en els debats a classe (vídeos, articles, documentació...) 

- Realització de treballs col·laboratius a l’aula (Wiki, Google docs…) 

4. USOS AVANÇATS                                                                                         * Programari no disponible 

- Videoconferències i comunicacions en línia (jornades, experts...) 

- Votació electrònica, qüestionaris d’avaluació continuada (SMART Response)* 

- Visualització de documents impresos i demostracions (SMART Document Camera)* 

- Gestió de PCs en xarxa (SMART Sync classroom)* 

 
A partir de http://peremarques.pangea.org/pdigital/ca/pissarra.htm  

 

4. EINES BÀSIQUES 

 
 
Les eines bàsiques presents en el programari de les diferents PDI es poden classificar en:  
 

� Eines de notes: llapis, marcador, llapis de color, text… 

� Eines d’edició: tallar, copiar, enganxar, esborrar… 

� Eines de creació i de gestió de pàgines: pàgina nova, endavant, endarrere, plantilles, classificador de pàgines… 

� Eines de presentació: zoom, ombra de pantalla… 

� Eines de gestió: crear i desar arxius, exportar a altres formats (pdf, imatge, pàgina web…)… 

� Altres eines: enregistrar i reproduir, teclat virtual, galeria d’imatges… 
 
 
Les PDI SMART Board disposen d’un menú d’eines flotants visible sempre en totes les aplicacions: 

 

Extret de http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d006/index  i  http://stacgarraf.wikispaces.com/file/view/SMARTBOARD.pdf 
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5. NOTEBOOK DE SMART BOARD 

 
El programari Notebook de SMART ha estat dissenyat per a usar-se amb la pantalla interactiva SMART Board. Podem 
utilitzar-lo per a crear materials de presentació i d'aprenentatge interactius. El seu entorn intuïtiu és fàcil d’usar, i 
permet multiplicitat de funcions com: 
 

� Dibuixar o escriure a les pàgines utilitzant els retoladors i l’esborrador de la safata o la barra d'eines. 

� Tenir accés i personalitzar gran quantitat d’objectes d'aprenentatge de la Galeria. 

� Adjuntar documents, accessos directes i hipervincles per facilitar l’accés als materials. 

� Agregar, canviar d’ordre, copiar i eliminar pàgines. 
 
 
El seu entorn inclou quatre parts principals: 
 

 

1. Àrea de treball: permet treballar amb objectes, com ara notes escrites a mà, text ingressat pel teclat, gràfics, 

imatges clip art i arxius Flash ®. 

2. Barra d'eines: ofereix eines per crear i presentar arxius. 

3. Barra de menús: ofereix opcions orientades al text. 

4. Fitxes laterals: ofereixen eines i funcions addicionals. 

 

Extret de  http://lapizarradigital.es/wp-content/manual-smartboard-usuario-nb10.pdf  
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Funcionalitats dels diferents elements de l’entorn del programa Notebook: 

 

Extret de http://stacgarraf.wikispaces.com/file/view/SMARTBOARD.pdf  

 

6. RECURSOS 

 
 
PÀGINES DE REFERÈNCIA: 
 

- Espai PDI. http://www.reporteducacio.cat/tic/?page_id=580  

- PDI: Pizarra digital interactiva. http://www.didacticatic.educacontic.es/curso/pizarra-digital/pdi-pizarra-

digital-interactiva 

- Portal de la pissarra digital.  http://peremarques.pangea.org/pdigital/ca/pissarra.htm  
- SMART Exchange. http://www.exchange.smarttech.com/index.html?lang=es_ES#tab=0 

- Ús metodològic de les pissarres digitals. http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d206/index 
- Biblioteca de materials per a les PDI  http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?id=257  

 

 

MANUALS:  

 

- Aprèn a utilitzar les pissarres digitals. 

http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/pissarres/introduccio.pdf  

- Guía de aprendizaje del software de Notebook SMART. http://lapizarradigital.es/wp-content/manual-

smartboard-usuario-nb10.pdf  

- La PDI como recurso en el aula. http://dim.pangea.org/docs/Redes_InformePizarrasInteractivas_250506.pdf  
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- Pissarra Digital Interactiva. 

http://phobos.xtec.cat/iesjoanbrudieu/intranet/documents/web/projectes/documents/pissarra/manualNote

bookSMARTBoard.pdf  

- Pizarra Digital. http://lapizarradigital.es/wp-content/manual-pizarra-digital.pdf  

- Pizarra Interactiva. http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/64b41d69-fa06-4add-8e79-

f761dbb4c367/Manual-de-Usuario-SMART-Board-10.pdf  

- SMARTBOARD. http://stacgarraf.wikispaces.com/file/view/SMARTBOARD.pdf  

- Uso activo de la PDI. http://www.educacontic.es/blog/uso-activo-de-la-pdi 

 
 
VÍDEOS: 
 

- Pissarres digitals interactives. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=60009 

- SMART Board Demonstration. http://www.youtube.com/watch?v=7FJFGGgcyzM 

- Tutorial SMART - Software Notebook. http://www.youtube.com/watch?v=obp0_PCoyu4&feature=related  

 

 

PRESENTACIONS: 

 

- Modelos de uso de la pdi.  http://www.slideshare.net/adultoszamora/modelos-de-uso-de-la-pdi 

- Modelos DidÁcticos PDI. http://www.slideshare.net/alcazardesanjuan/modelos-didacticos-pdi-2928733 

 

 

LA FACTORIA 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació ·  Gener de 2011 
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