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Suport tècnic

Instal·lació del Kid Pix 4 
 
Requeriments mínims del sistema 
 
Sistema operatiu: Windows 98, ME, 2000, XP 
Processador de 300MHz o superior 
128 MB de RAM 
600 MB d'espai lliure al disc per a la instal·lació 
Unitat de CD-ROM 4x o superior 
Configuració de pantalla: 800 x 600 i color a 16 bits 
Impressora compatible amb el Windows 
Micròfon (opcional) 
 
Compatibilitat amb versions anteriors del Kid Pix. 
 
No cal que desinstal·leu la versió 3 del Kid Pix Deluxe abans d'instal·lar la versió 4. La versió 4 pot
utilitzar fitxers de la versió 3, però la versió 3 no pot obrir cap fitxer de la versió 4. 

Encara que segons els requeriments del sistema, és aconsellable desintal·lar la versió 3 
del Kid Pix Deluxe. 
 
Manuals PDF 
 
Podeu trobar una Guia de l’usuari (Guia_de_l’usuari.pdf), així com La Guia per professorat 
(Ampliació_professorat.pdf), en format de fitxers pdf, accedint directament a la carpeta 
C:\Archivos de programa\The Learning Company\Kid Pix Deluxe 4 School (Català), o bé des del 
cd d’instal·lació. 

 
 

Procés d’instal·lació 
 
Instal·lació del Kid Pix Deluxe 4 School (català) 

 

!" Cal clicar endavant a la primera 
pantalla que apareix 
!" Seguidament cal que accepteu les 
condicions de l'acord de llicència i 
continuar endavant 
!" Acceptar el directori que us proposa 
per defecte 
!" Finalment instal·lar. 
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Instal·lació del QuickTime 
 

Si la versió del QuickTime que tenim 
instal·lada és posterior, ens ho indicarà: 

 
Instal·lació del VERBIO SAPI4 
 

A continuació s'instal·la el runtime SASPI4 i els 
controladors de veu del programa. 
!" Cal acceptar les condicions dels acords la llicència 
!" Instal·lar-lo en la carpeta proposada per defecte. 
 

 

Estructura de les carpetes 
 
El Kid Pix Deluxe 4 School (català), estructura el sistema de guardar els documents de manera 
que cada usuari tingui la seva carpeta que només és visible, des del Kid Pix, si s’entra com a 
aquest usuari, sense que es tingui accés a les carpetes dels altres usuaris. 
 

  
 
 
 

     Departament d’Educació. Àrea TIC    29 



SATI Seminari d’actualització en tecnologies de la informació, novembre de 2005 

 
Problemes amb el so 
 
Mode text ABC en Windows XP (solament en alguns PCs). Feu clic al botó "ABC", introduïu 
qualsevol text, feu clic al botó "llavis". Si no es pot escoltar cap veu, o apareix algun missatge 
d'error feu el següent: 

!" Comprovacions generals 
Comproveu que els altaveus estiguin 
correctament endollats, que la targeta de so 
sigui compatible amb Windows, que l'àudio 
no estigui en "mut" i que el volum no sigui 
massa baix. Depenent del dispositiu àudio 
instal·lat pot haver més d'un control de 
nivell de volum que pot afectar el volum 
final.  Verifiqueu que aplicacions com 
Windows Media Player poden executar 
fitxers com .waw, .mp3 o d'altres. 
Verifiqueu que no hi ha cap altre aplicació 
actualment utilitzant el dispositiu àudio. 

 
 

!" Ajusteu el rendiment d'àudio 
Alguns problemes poden ésser resolts amb 
els ajustaments dels dispositius de so i 
d'àudio.  

!" Aneu a: "Comença" # "Tauler de 
Control" # "Dispositius de so i d'àudio" 
!" Seleccioneu Àudio 
!" Feu clic en "Avançats" 
!" Seleccioneu "Rendiment" 
!" Ajusteu "Acceleració del Maquinari" a 
un valor més baix. 
!" També podeu ajustar la "Qualitat de 
conversió de la velocitat de la mostra" a 
una més baixa. 

  
!" Reinstal·lació el runtime SAPI4 i els motors de veu 
El Kid Pix 4 Català utilitza SAPI4.0 per proporcionar serveis de parla. Windows XP porta 
d'origen el SAPI5.0 que no és compatible amb l'anterior. Afortunadament SAPI4.0 i SAPI5.0 
poden coexistir en el mateix Windows. Reinstal·leu el runtime SAPI4.0 i els motors de veu 
SAPI4.0 únicament si tots els passos anteriors no han donat resultat. 
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!" Desinstal·leu Verbio SAPI4 
!" "Comença" #"Configuració" # "Tauler de 
Control" # "Afegir/Treure programes" 
!" Seleccioneu Verbio SAPI4 i desinstal·leu-lo, 
clicant el botó “Canvia/Suprimeix”.  
!" Un cop desinstal·lat, reinicieu l'ordinador. 

!" Reinstal·leu  SAPI4 
!" Executeu spchapi.exe (Versió 4.71.1015.0)  present en el CD del Kid Pix 4 
!" Reinicieu l'ordinador. 

 
!" Els meus sons 
En "Taller de pintura", en els sistemes operatius Windows 98, ME,  els sons emmagatzemats 
en "Els meus sons" no són esborrats un cop llençats a la paperera. Aquests fitxers s'han 
d'esborrar manualment un cop tancat el Kid Pix 4 i accedint a la carpeta "Els meus sons". 

!" Tanqueu el Kid Pix 
!" Cal anar a la carpeta:  

 

!" Obriu la carpeta amb el vostre nom.  
!" Localitzeu el fitxer Els_meus_sons.klb i arrossegueu-lo a la paperera. 
!" Això esborrarà tots els sons afegits 

 
Alentiment del programa 
 
L’addició de moltes animacions, adhesius o pel·lícules del QuickTime en els ordinadors amb 
processadors lents poden provocar que el Kid Pix Deluxe 4 funcioni molt  lentament. Si aquest és 
el cas, simplement elimineu algunes animacions, adhesius o pel·lícules del QuickTime fins que el 
Kid Pix Deluxe 4 torni a funcionar a la velocitat normal. 
 
Si importeu fitxers grossos que continguin gràfics, sons i pel·lícules del QuickTime, és probable 
que el Kid Pix Deluxe 4 necessiti molt de temps per executar la tasca als ordinadors amb 
processadors lents. Si aquest és el cas, cancel·leu l'operació i elegiu un fitxer més petit per 
importar. 
  
Al començament del Kid Pix 4 sota Windows,  pot produir-se un retard mentre hi ha la pantalla 
inicial. Aquest retard és normal i cal esperar a que apareguin els camps d'enregistrament d'usuari.
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Extensions utilitzades en Kid Pix 
 

Activitat i opció de desar seleccionada Extensió 

Taller de pintura 
Desar com a dibuix del Kid Pix .kpx 

.jpg 

.pic. 
dibuix 

.bmp. 

arxiu de Flash .swf 

arxiu independent .exe 

Exportar com a 

arxiu Quick Time 
Movie 

.mov 

Publica a la màquina d’idees .kpx 

Projector de diapositives 
Desar com a projecció del Kid Pix .kpp 

projecció de 
diapositives 

.kpp Exportar com a 

arxiu Quick Time 
Movie 

.mov 

Biblioteques 
Els meus sons 
Els meus segells 
Les meves imatges de fons 

.klb 

 
Les biblioteques no es poden eliminar des del Kid Pix, cal tancar el programa i eliminar-les des 
de l’explorador del windows. Tant si són biblioteques generals, com si es tracta de les 
biblioteques que ha creat cada usuari, que caldran ser eliminades una a una: 
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\The Learning Company\Kid 
Pix\Usuaris 
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