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 FUNCIONAMENT   

 
 
  

http://phobos.xtec.cat/dnee/

Diccionari pictogràfic i fotogràfic. 
Quan entrem en Aumentativa trobem una pàgina d’inici. 

A la part central trobarem els últims Pictogrames inserits  (pictogrames nous). 

Al lateral de l’esquerra, a la secció PICTOGRAMES, trobem la forma d’accedir als 
diferents Pictogrames ( més de 3500 pictogrames): Últims pictogrames, llistar tots, 
cercar per paraules, cercar per categoria. 

 

http://phobos.xtec.cat/dnee/
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• Listar todos: Des d’aquesta opció podem accedir als diferents pictogrames per 
ordre alfabètic. Una vegada seleccionada la lletra d’inici apareixen totes les pàgines 
amb pictogrames amb la lletra d’inici seleccionada. Caldrà moure’s per la barra de 
navegació superior per anar canviant de pàgina. Una vegada trobat el pictograma que 
cerquem caldrà fer-hi clic al damunt. 

 

 

 

 

 

 

• Buscar por palabras: Quan introduïm la paraula que cerquem al cercador cal 
recordar que ho hem de fer en castellà, ja que aquest portal encara no està traduït al 
català.  

 

D’entrada el pictograma apareix en la 
versió color (1), si bé podem accedir-hi a 
altres versions del mateix pictograma: 

(2) Imatge en blanc i negre. 

(3) Imatge en contrast invers. 

(4) Imatge en alt contrast. 

(5) Imatge en fotografia 
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Finalment, per descarregar la imatge al nostre o

A partir d’aquí podrem decidir a 

 

• Buscar por categoría: Podem triar entre unes 47 categories diferents. Per 

 

 

 

 

D’altra banda podem triar la forma de visualitzar i descarregar les imatges: 

• triant entre 4 tipus de grandàries 
diferents. 

• Triant entre les opcions amb contorns 
o sense. 

Els canvis no seran efectius fins que no es 
faci clic damunt del botó “Modificar 
opciones”. 

Exemple d’imatge modificada: 

 

 

rdinador només caldrà situar-nos 
damunt la imatge i fer clic amb el 
botó dret del ratolí. Apareix un 
menú emergent i triem Guardar 
imagen como. 

quina carpeta del nostre ordinador 
desarem la imatge. Es recomanable 
canviar el nom de la imatge, pel nom 
català. 

exemple Accions. 
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Una vegada seleccionada la categoria, trobem una barra de navegació superior amb el 

 

 

 

 

Recursos.   

número de pàgines que hi contenen pictogrames de la categoria seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 
Tornant a la pàgina d’inici (des de la pestanya superior) podem accedir al bloc de 

• Buscar frase: Transcriu una oració en pictogrames, en la mesura que això sigui 

 

Recursos. Els trobarem classificats en 4 apartats. 

possible. Cal recordar que haurem d’introduir la frase en castellà. 
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En ocasions a alguna paraula de les escrites a la frase li correspon més d’un pictograma. 
En aquests casos ens apareixerà una pantalla que ens ofereix la possibilitat de triar el 

inalment es genera la frase la frase transcrita a pictogrames ( en ocasions sembla que 
o ho fa, però si baixem fins al final de la pantalla, la trobarem generada). 

. 

 

pictograma més adequat al nostre cas en concret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
n

Una vegada generada podem modificar les opcions de visualització abans de descarregar-
la, tot fent clic amb el botó dret damunt la imatge i triant l’opció Guardar imagen como
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mateix mecanisme anterior. 

• Secuencias: En aquest apartat trobem 2 pàgines

• Cuentos: Transcriu un text més llarg, un conte a pictogrames, seguint el 

 amb tires de seqüències que van 

. 

des de 3 fins a 5 vinyetes. Fem clic damunt de la seqüència que ens interessi. 

Ens apareix la seqüència triada, donant-nos l’opció de modificar els paràmetres de 
visualització. 

Per descarregar la seqüència fem clic damunt 
de la mateixa amb el botó dret i triem l’opció 
Guardar como
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Actividades: Seguint el mateix concepte i exemples del programa FACIL•  el 
sistema permet generar diverses activitats en línia o per imprimir. Caldrà seleccionar 
les paraules  i les activitats. 

 

 Cerquem paraules. 

Podem efectuar la cerca per tres camins diferents: per categories, per lletres o per  

Cerca d’un contingut ( per ex. paraules que a dins hi tinguin el grup “sal”) 

actors alhora, com es pot apreciar a l’exemple. 

 

 

 

A la selecció per lletres es pot determinar la cerca per la síl·laba d’inici, per 
l’acabament de la paraula, pel nombre de lletres... o per la combinació de diferents 
f
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També es pot efectuar la cerca , buscant aquelles paraules que ho contenen un grup 

 Seleccionem paraules. 

 paraules caldrà triar-les. Per ex. estem treballant la 

de lletres determinat ( per ex. sal) 

 

Una vegada cercades les
categoria de roba però no agafem tots els pictogrames de roba, sinó només els que 
ens interessen treballar. 

 

Si observem el pictograma bata    veurem que si fem clic damunt la càmera  
 a lateral de la dreta se’ns mostra la imatge del pictograma. Si fem clic damunt el 

nom BATA, l’agreguem a la llista dels pictogrames seleccionats per a l’activitat. 
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Al la

                        

teral de la dreta van apareixent en llista tots 
els pictogrames que anem seleccionant per a 
l’activitat. 

Si fem clic damunt de la paraula podrem veure la 
imatge corresponent a la part inferior d’aquest 
lateral. 

Si un pictograma el volem eliminar de la llista 

només cal fer clic damunt la creu    que  hi té 
al costat. 

cal
Si en comptes de voler treballar amb dibuixos o 
volem fer amb fotografies només drà fer clic 

damunt el botó fotos (      ) 

A la part superior de la llista podrem veure quants 
pictogrames portem seleccionats. 

 

 

 Seleccionem activitats. 

mes seleccionats per començar a generar les activitats 
aldrà anar a la pestanya superior ACTIVIDADES (que queda una mica amagada) 

 

 

 

Una vegada tenim els pictogra
c
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Al fer clic damunt la pestanya ACTIVIDADES se’n ofereix la possibilitat de generar un 
gran nombre d’activitats diverses (un total de 38 activitats diferents). 

Abans de generar-les, caldrà comprovar quin és el màxim de pictogrames que podem 
tenir en llista per a generar una activitat determinada. Per ex. per a generar un dau amb 
imatges només ens caldrà tenir en llista 6 pictogrames seleccionats. 

Així mateix, abans de generar una activitat podem configurar els paràmetres de la part 
inferior: tipus de lletra i tipus de pictograma ( color, etc.) 

 

 

 

 

 

istema els triarà a l’atzar. 

na vegada tenim el pdf generat el podem imprimir o desar al 
nostre ordinador (des de la icona corresponent, impressora o 
isquet). 

n cas de generar una activitat que contingui text, hem de 
recordar que aquest text estarà en castellà (una de les 
ctivitats es genera en Word, i des del Word podem obrir el 

document i canviar el text en castellà per text en català). 

Si disposem del programa Adobe Acrobat original, podem 

 

 

 

Imaginem que volem generar un dau. Fem clic al damunt el nom de l’activitat i es genera 
de forma automàtica en pocs segons. 

 

Si a la nostra llista en tenim més pictogrames seleccionats dels que són necessaris, el 
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obrir un pdf i modificar el text. 
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ón moltes i molt diverses les activitats que es poden generar: Jclics, horaris, lotos, 
oques, activitats de lectura, de vocabulari, d’escriptura... 

rmació veient els vídeos tutorials que hi ha al mateix portal. 
Els trobarem  tornant a la pantalla d’inici, tot fent clic damunt la pestanya superior 

ls disponibles. Per activar-

 

S

Accedirem a molta més info

VIDEOTUTORIALS. 

 

 

Apareixerà una pantalla amb la relació de tots els videotutoria
los només caldrà fer-hi clic al damunt. 
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