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1. Introducció i objectius 

 

App Inventor té diferents limitacions en quant a número de pantalles ( unes 10), pes total de l’app, i 

algunes altres en quant a disseny i funcionalitats (es pot cercar la informació a les pàgines web de suport), 

però de tota manera és un programa que permet fer apps d’una forma ràpida, fàcil i senzilla. 

Aquest manual servirà per donar a conèixer el programa App Inventor 2, algunes de les seves possibilitats 

i característiques, i descriurà alguns dels passos que s’han dut a terme per a fer l’app Tecno3r, dirigida als 

alumnes i professors de tecnologia de 3r d’ESO. 

Aquesta app és fàcilment adaptable a diferents assignatures i continguts, ja que s’ha dissenyat de forma 

oberta, almenys en la part dels continguts principals, allotjats en una pàgina web i d’altres continguts 

també disponibles a Internet.  

És poden utilitzar molts tipus de continguts presents a Internet, les limitacions principals del programa 

també són les limitacions actuals que afecten a la majoria de dispositius mòbils, com la reproducció de 

Flash i altres elements multimèdia no compatibles. 

En aquest manual, però, no entrarem en l’apartat dels continguts que ofereix l’app, ni tampoc en les 

imatges de fons utilitzades, ni el tipus de pàgines web dels continguts, això queda al gust o les necessitats 

dels usuaris del manual que volen fer l’app.   

Si que es donaran les instruccions de com elaborar les pantalles, consells per les imatges de fons, com fer 

les distribucions d’espais i de com elaborar i utilitzar els botons, coses que són perfectament utilitzables en 

múltiples apps. 

Es treballarà pensant en diferents tipus de pantalla: la pantalla inicial, una pàgina inici amb un menú de les 

pàgines principals, les pàgines principals i unes pàgines especials amb tipologia i funcions diferents. 

Les persones que ja hagin utilitzat alguna vegada el programa i ja tinguin instal·lada l’aplicació MIT AI2 

Companion o el programa de l’emulador AiStarter poden passar directament al capítol 4. 

  

1.1. Objectius 

 

1. Donar a conèixer com s’ha fet en la seva part pràctica l’app Tecno3r.  

2. Posar a l’abast de qualsevol persona un manual que li pot permetre elaborar una app de diferents 

tipus i continguts. 

3. Explicar algunes de les formes en que es poden elaborar les pantalles i algunes de les formes d’ús 

dels botons d’una app. 

4. Explicar algunes de les formes d’ús dels procediments i de les ordres dels blocs de treball d’App 

Inventor  
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2. Que és App Inventor 

 

Segons la Viquipèdia [1] 

“App Inventor [2] és un entorn integrat de desenvolupament  que permet 

crear aplicacions mòbils per al sistema operatiu Android [3]. De forma visual i a partir d'un 

conjunt d'eines bàsiques, l'usuari va enllaçant un conjunt de blocs per crear l'aplicació. El 

sistema és gratuït i es pot descarregar fàcilment de la web. Les aplicacions fruit d'App 

Inventor estan limitades per la seva simplicitat, tot i que permeten cobrir un gran nombre 

de necessitats bàsiques en un dispositiu mòbil”. 

 

També segons la Viquipèdia la seva Història 

“L'aplicació es va posar a disposició el 12 de juliol de 2010 i està dirigida a persones que 

no estan familiaritzades amb la programació amb ordinadors. En la creació d'App 

Inventor, Google [4] es va basar en investigacions prèvies significatives en informàtica 

educativa. Va ser creada a mitjans del 2009 pel professor Hal Abelson [5] del MIT [6]. 

Abans de sortir al mercat s'ha provat en diferents centres educatius i l'han utilitzat des de 

nens de 12 anys fins a llicenciats universitaris sense nocions de programació. L'agost de 

2011 Google va anunciar que deixava de desenvolupar l'App Inventor i que deixaria de 

ser un producte de l'empresa per esdevenir un projecte de codi lliure [7]. El projecte és 

allotjat i desenvolupat actualment al Center for Mobile Learning [8] del MIT, sota la 

direcció del seu inventor Hal Abelson conjuntament amb els professors Eric Klopfer [9] i 

Mitchel Resnick [10]”. 

 

I les seves característiques principals també segons la Viquipèdia són: 

“L'editor de blocs de l'aplicació utilitza la llibreria Open Blocks de Java [11] per crear un 

llenguatge visual a partir de blocs. Aquestes llibreries estan distribuïdes pel 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)[6] sota la seva llicència lliure (MIT 

License)[12]. El compilador que tradueix el llenguatge visual dels blocs per a l'aplicació 

en Android utilitza Kawa[13] com a llenguatge de programació, distribuït com a part del 

sistema operatiu GNU [14] de la Free Software Foundation [15]”. 
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2.1. Eines i programes per utilitzar l’App Inventor 

 

App Inventor 

App Inventor és el programa principal, s’hi accedeix i s’hi treballa de manera online, a l’adreça 

http://appinventor.mit.edu/explore/ [16] i utilitzant un correu de gmail [17] per identificar-se; després segons 

interessi verificar el progrés de l’app d’una manera o una altra, podem utilitzar l’emulador  d’Android, 

baixant i descarregant el programa aiStarter o bé si volem comprovar-ho en un dispositiu Android 

directament hem de baixar i instal·lar al dispositiu l’aplicació AI2 Companion. 

aiStarter 

És el programa [18] que permetrà utilitzar un emulador Android, per a comprovar el disseny i la 

funcionalitat de l’app a l’ordinador, sense necessitat de disposar d’un dispositiu Android o si també es vol 

comprovar d’aquesta manera.  

Amb aquest programa apareix a la pantalla de l’ordinador un dispositiu Android, que funciona igual que un 

dispositiu d’aquest tipus. 

Aquest programa s’instal·larà a l’ordinador descarregant el software del paquet d’instal·lació d’App 

Inventor, aquest paquet d’instal·lació és diferent segons el sistema operatiu de l’ordinador, per a instal·lar-

lo s’han de seguir les instruccions que el propi MIT App Inventor ofereix o les de les comunitats de suport.  

AI2 Companion 

És l’aplicació  que s’ha d’instal·lar al dispositiu Android per anar comprovant els progressos en el disseny i 

la funcionalitat de l’app, es pot aconseguir fent una cerca a la botiga d’aplicacions [19] amb el dispositiu o 

bé descarregant-lo directament al dispositiu amb els codis QR de la pàgina d’instruccions del MIT App 

Inventor [20].  

Lector de codis QR 

Per utilitzar l’aplicació MIT AI2 Companion es necessitarà un lector de codis QR, des de la pàgina 

d’instruccions del MIT recomanen ZXing [21], es aconsellable descarregar-la i instal·lar-la.  

A part de descarregar el codis des de l’ordinador per a comprovar el disseny i el funcionament, també 

necessitarem aquesta aplicació en concret, per instal·lar un lector de codi de barres dins de l’app que es 

crea. 

 

 

 

 

 

 

 

http://appinventor.mit.edu/explore/
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3. Com començar amb App Inventor 2 

 

Per començar, s’ha de cercar app inventor 2 en un navegador (Fig. 1), preferiblement Google Crome, si es 

fa clic a Mit App Inventor 2, se’ns demanarà iniciar la sessió amb un compte de Google (Fig. 2). 

 

Figura 1. Cerca a Google Crome. (*) 

 

Figura 2. Inici de sessió a Google.  

Un cop iniciada la sessió amb un compte de gmail o algun altre compte que estigui associat a Google, 

se’ns demanarà permís per accedir al compte (Fig. 3), s’ha de clicar a permet. 

 

Figura 3. Permetre l’accés al compte de Google.  

(*) La Font de totes les Figures d’aquest manual és pròpia. 
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Després apareix una pantalla (Fig. 4) que demana que s’acceptin les condicions dels servei, s’ha 

d’acceptar.  

 

Figura 4. Acceptació de les condicions del servei.  

Un cop acceptem apareix aquesta pantalla, amb una finestra (Fig. 5), que ens dóna la benvinguda al 

programa i que demana la participació en una enquesta, s’ha de triar una de les opcions, el primer cop el 

més aconsellable és posposar l’enquesta, de fet encara no s’ha utilitzat el programa!!!  

 

Figura 5. Benvinguda al programa i sol·licitud de participar en una enquesta.  

Si es fa clic a fer l’enquesta més tard, aquesta finestra superposada desapareixerà i n’apareix una altra 

(Fig. 6),  que torna a donar la benvinguda, aquesta finestra ens dóna tres opcions: 
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1. Si es clica a continue aquesta finestra desapareixerà, n’apareix una altra (Fig. 7) que ens dóna la 

benvinguda definitiva, i  ens permet canviar l’idioma de la interfície seleccionant una opció a la 

pestanya que assenyala la fletxa. El programa funciona igual i té les mateixes opcions. Si es canvia 

l’idioma tornarà a aparèixer la finestra de l’enquesta (Fig. 5) i posteriorment la de les opcions per 

arribar a les instruccions i requeriments (Fig. 6). 

 

Figura 6. Pantalla que dóna accés a les instruccions d’us i requeriments.  

 
Figura 7. Pantalla de benvinguda a App Inventor 2, anglès.   

2. Aquesta pantalla (Fig. 6) ens ofereix la possibilitat de veure les instruccions per treballar connectant 

un dispositiu Android a l’ordinador (Fig. 8), per wifi, usb o bé utilitzant un emulador. A més ens 

informa dels requeriments del sistema (Fig. 9).  

L’opció configurar i connectar un dispositiu Android ens obre aquesta nova pantalla (Fig. 8), en una 

finestra/pestanya nova, en la que trobem les opcions i condicions per poder-ho fer:  
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Figura 8. Instruccions per a connectar l’ordinador amb un dispositiu mòbil.   

 

Figura 9. Requeriments dels sistema per treballar amb App Inventor.  
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3. L’opció configurar i executar l’emulador d’Android ens obre una altra pantalla/finestra nova (Fig. 10 i 

11) en les que trobarem les instruccions per a poder instal·lar i utilitzar un emulador en l’ordinador: 

 

Figura 10. Els dos primers passos necessaris per instal·lar i utilitzar  l’emulador.  
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Figura 11. 3 Pas per instal·lar i utilitzar l’emulador.  
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L’opció 1 ens ha portat a la pantalla de benvinguda definitiva en anglès (Fig. 7) o a la pantalla de 

benvinguda en espanyol (Fig. 12), tant des d’una pantalla com l’altra ja es pot començar a construir l’app 

des de la pestanya Projects o Proyectos,  s’ha de triar fer un projecte nou. 

 

Figura 12. Pantalla de benvinguda a App Inventor 2, castellà. (Font pròpia). 

Prèviament es pot instal·lar l’aplicació MIT Ai2 Companion (Fig. 13) al dispositiu mòbil, o el programa de 

l’emulador a l’ordinador o les dues coses, sí es vol controlar millor el funcionament de l’app. Per començar 

no es necessari, es pot instal·lar en qualsevol moment seguint les instruccions pertinents.  

Es pot accedir a l’aplicació (Fig. 13) cercant a la botiga d’aplicacions de Google Play o directament des de 

la pantalla d’instruccions (Fig. 8) si es clica a App Inventor Companion App, que obre una pàgina on es 

veuen uns codis QR que permeten descarregar l’aplicació.  

 

 

Figura 13. Pantalla de la botiga de Google Play on trobarem l’aplicació MIT AI2 Companion. 
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4. Comencem l’app 

 

El primer que veurem després d’haver clicat a projecte nou es una pantalla amb una finestra petita (Fig. 

14), que ens demana que li donem un nom a l’app que volem crear.  

 

Figura 14. Pantalla per iniciar un projecte nou, posar un nom a l’app.   

Hem de posar un nom a l’app, en aquest cas posarem el que ja s’havia escollit, Tecno3r. El programa no 

deixa posar espais buits (Fig. 15) ni guions (Fig. 16). Només lletres, números i guions baixos. 

 

Figura 15. Limitacions en el nom.                               Figura 16. Caràcters admesos.   

Un cop s’ha posat un nom a l’app que es vol crear, ens trobarem veritablement en l’espai de treball i 

creació de l’app (Fig. 17), on es pot veure la pantalla 1, Screen1, el nom per defecte assignat pel 

programa. El programa ofereix dues vistes de treball: 

1.- La del dissenyador (Fig. 17), on es van col·locant d’una manera visual tots els elements que componen 

la part visible de l’app, també alguns elements que posteriorment no seran visibles, i on es situen dins de 

la pantalla i reben les seves característiques visibles.  
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2.- La de blocs de programació (Fig. 18), on es col·locaran tots els blocs de programació que faran que 

l’app funcioni, els blocs de control, procediments, les variables, les operacions lògiques i matemàtiques, 

etc.  

   

Figura 17. Espai de treball i creació d’App Inventor, amb la Pantalla 1, zona dissenyador.  

  

Figura 18. Espai de treball i creació d’App Inventor, Pantalla 1, zona de blocs de programació.  
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En l’espai de treball de dissenyador es poden distingir diferents zones, la part central amb el visor de la 

pantalla (Fig. 19) a on s’aniran col·locant tots els elements de l’app, i també la zona de components (Fig. 

20) a on es visualitzaran els noms de tots els elements col·locats a la pantalla.  

Fent clic a sobre de les etiquetes amb els noms, queden seleccionades i es poden moure dins del visor i 

canviar les seves característiques a la zona de  propietats situada a  la dreta de la pantalla (Fig. 22), lloc 

on es poden canviar també les propietats de la pantalla de l’app.  

A sota de la zona de components es troba la zona de medis, que s’utilitza per pujar les imatges i altres 

elements necessaris. 

 

          

Figura 19. Visor de la pantalla de l’app.                                             Figura 20. Zona de components. 

A la part lateral esquerra es troba la paleta (Fig, 21) la zona on es troben tots els elements per col·locar a 

la pantalla, dividida en diferents pestanyes o seccions. Tots aquests elements tenen una petita icona 

informativa del seu ús al costat. La majoria no s’utilitzaran en aquest treball. 

 Interfaz de usuario, amb les opcions que veiem a la Fig. 21.  

 Disposición: Horitzontal, Tabular i Vertical. 

 Medios: Grabador, Cámara, SelectorDeImagen, Reproductor, Sonido, GrabadorDeSonidos, 

ReconocimientoDeVoz,TextoAVOz, ReproductorDeVideo, TraductorYandex. 

 Dibujo y animación: Pelota, Lienzo, SpriteImagem. 
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 Sensores: Acelerómetro, LectorCódigoDeBarras, Reloj, GyroscopeSensor, SensorDeUbicación, 

NearField, SensorDeOrientación, proximitySensor. 

 Social: SelectorDeContacto, SelectorDeEmail, LlamadaDeTfno, SelectorNúmeroTfno, Compartir, 

EnviarTexto, Twitter. 

 Almacenamiento: Archivo, Fusiontables, TynyBD, MiniWebDB. 

 Conectividad: ActivityStarter, ClienteBluetooth, ServidorBluetooth, Web. 

 LEGO MINDSTORMS: NxtMotor, Nxt SensorDeColor, Nxt SensorDeLuz, Nxt SensorDeSonido, 

NxtSensorDePresión, NxtSensorDeUltrasonido, NxtComandosDirectos. 

 Experimental: FirebaseDB 

 

                                                                               

Figura 21. Paleta d’elements per a crear l’app.                                     Figura 22. Zona de propietats.  
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4.1. Pantalla 1 

 

La primera pantalla té un nom assignat per defecte, Screen1, que no podem modificar internament, 

externa i visualment sí. En la zona de propietats (Fig. 22) amb la pantalla Screen 1 seleccionada, canviem 

el nom de la pantalla, en l’espai que diu títol, en aquest cas si posarà el de l’app, Tecno3r. 

Fons de pantalla, una imatge que es consideri apropiada per la temàtica de l’app, una imatge fixa que 

tingui un mínim de qualitat, que no sigui massa gran ni de mides ni de pes. Seleccionada a Internet o 

d’imatges pròpies, en aquest cas s’ha agafat una imatge Hybrid Engine, d’uns 100Kb. Per poder utilitzar-la 

a l’app s’ha d’anar a pujar arxiu, que obrirà una petita finestra que permetrà pujar l’arxiu, un cop pujat 

apareix a la zona de medis, i estarà disponible en la pestanya d’imatge de fons. Un cop seleccionada 

apareix com a fons de la pantalla. (Fig. 23) 

   

Figura 23, Pantalla 1 amb imatge de fons. 

És la pantalla inicial, seria bo que tingues un títol o un petit text explicatiu, per saber mínimament de que 

va l’app, en aquest cas s’utilitzaran 4 etiquetes que es troben a interfície d’usuari, es situen a sobre del 

visor de la pantalla una a sota de l’altra (Fig. 24).  

Després s’agafen una a una seleccionant-les a la zona de components i es canvien les seves propietats 

(Fig. 25) a la zona corresponent: La mida de les lletres, el tipus, el color, i com a etiqueta les mides de la 

pròpia etiqueta tant d’alçada com d’amplada, en aquest cas i pel fet de que la visualització es podrà fer en 

dispositius de diferents mides de pantalla l’alçada es pot deixar en automàtic (La mida de les lletres) i 

l’amplada es pot posar ajustar al contenidor, també es posarà el text centrat dins de l’etiqueta. 
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Figura 24. Etiquetes del títol.                                       Figura 25. Situació i canvi de propietats.  

Arribats aquí es pot començar a treballar amb els elements de disposició, que marquen la disposició dels 

elements dins de la pantalla, tant per incloure els altres elements a dins seu com per desplaçar-los dins de 

l’espai disponible.  

En aquest cas i per centrar les etiquetes del títol i col·locar també els botons per navegar per l’app, 

s’agafaran tres disposicions horitzontals (Fig. 26), en dues no hi posarem res a dins i és igual agafar-les 

horitzontals o verticals, l’altra la de baix ha de ser horitzontal, hi col·locarem elements que s’han de situar 

horitzontalment l’un al costat de l’altre. Es canviarà l’alçada i l’amplada de les tres a ajustar al contenidor, 

també es canviarà el color per defecte a cap. 

 

  

Figura 26. Disposicions horitzontals.                         Figura 27. Disposicions ajustades. 

 

Ara s’inclouran tres botons dins de la disposició horitzontal 3 per situar-los a baix de tot de la pantalla.  

Com veurem a la Fig. 28, també s’han de modificar les propietats dels botons: mida, color, forma.  

Posar-hi el nom (Fig. 29), triar el tipus de lletra, la mida, el color, la disposició de les lletres i modificar la 

seva situació dins de l’espai de la disposició horitzontal 3 (en aquest cas, el número es només per que és 

aquesta la que està situada allà, es podria haver situat una de les altres o tenir un altre número). 
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Figura 28. Botons a baix de la pantalla.                       Figura 29. Botons amb nom i ja modificats. 

Com es pot veure a la Fig. 30, la seva disposició no queda massa visual ni estètica, per millorar-ho 

modificarem la seva amplada a ajustar al contenidor (Fig. 31), i per millorar la seva estabilitat i visualització 

en tot tipus de dispositius, s’inclourà una nova disposició horitzontal, amb l’ alçada automàtica i l’amplada 

en ajustar al contenidor on col·locarem els tres botons i un parell de disposicions horitzontals de mida 

reduïda (10 píxels tant d’alçada com d’amplada) entre els botons (modificarem també l’alçada de la 

disposició horitzontal 3 i la posarem a automàtica). 

 

   

Figura 30. Botons resituats individualment.             Figura 31. Botons resituats definitivament. 

Aquesta disposicions de botons de navegació tot i que amb diferents noms s’anirà repetint a les altres 

pantalles en les que s’utilitzarà botons a baix. 

Per acabar crearem la nota de text que es visualitzarà quan es faci un  clic al botó ajuda, que programarem 

després en l’apartat de blocs. S’agafarà l’element camp de text i es col·locarà dins de la disposició 

horitzontal 2 (Fig. 32). S’escriurà el text de l’ajuda en el camp text: En aquesta app pots navegar clicant al 

botó endavant o en els botons directes. Les pantalles que tenen botons amb números funcionen com 

aquesta ajuda, clic curt obre, clic llarg tanca. (Fig. 33) 

Llavors canviarem el color de fons, en aquest cas el posarem blanc, tant l’alçada com l’amplada a ajustar 

al contenidor i molt important s’ha de desmarcar la casella visible.  
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Figura 32. Camp de text ajuda                                     Figura 33. Camp de text ajuda modificat. 

Arribats en aquest punt i ja que s’ha d’anar a la part dels blocs de programació per a poder donar funcions 

als botons s’haurien  de crear totes les pantalles que es creguin necessàries o com a mínim les que 

necessitem per programar els botons.  

Fer-ho és molt senzill només s’ha de clicar al botó afegir finestra (Fig. 34) ens apareix un quadre de diàleg 

per posar-hi el nom, el posem (amb les restriccions explicades a les Fig. 15 i 16) i automàticament es crea 

la nova pantalla, s’ha de repetir l’operació per a totes les pantalles que es necessitin (Fig. 35). En aquest 

cas  ja se sap les pantalles que es volen crear, seran: Inici, Pantalla_1, Pantalla_2, Pantalla_3, Pantalla_4, 

Pantalla_5, Pantalla_6, Jocs, Simuladors, Escàner (sense accent) (Al arribar a 10 pantalles el programa 

t’avisa que excedeixes les capacitats).  

   

Figura 34. Creació de pantalles noves.                         Figura 35. Pantalles creades. 

Ara ja es pot anar a la vista de blocs dins l’espai de treball (Fig. 18), es pot veure que aquesta vista ha 

canviat en la zona de blocs (Fig. 36) també apareix la pantalla en la que estem treballant, Screen1, i els 

elements que s’hi ha col·locat. Aquesta pantalla és molt senzilla, només hi tenim quatre elements per 

programar, els tres botons: Ajuda, Jocs i Endavant i el camp de text (Fig. 37).  
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Figura 36. Vista del bloc de programació.                    Figura 37. Els tres botons i el camp de text. 

Es fa clic als botons i apareixen les opcions disponibles per quan es prémen els botons (Fig. 38), en 

aquest cas  seleccionem l’opció clic per als tres botons i també l’opció clic llarg pel botó 1 (Fig. 39) i les 

col·loquem a la zona del visor de l’espai de treball. 

   

Figura 38. Opcions de pulsació pels botons.                Figura 39. Opcions seleccionades pels botons. 

A continuació es seleccionen les accions que passaran al prémer els botons, el botó 1 (Ajuda) ha de fer 

visible i després invisible el camp de text, per això s’ha de seleccionar l’element camp de text i triar les 

accions disponible i triar les necessaries (Fig. 40), i els botons 2 (joc) i 3 (endavant) han d’obrir les noves 

pantalles a visualitzar, per això s’ha de clicar al bloc control i triar les accions necessaries. (Fig. 41)  

Tot seguit només s’ha de col·locar el nom de les pantalles en les accions dels botons 2 (Jocs) i 3 (Inici), 

agafant un espai de text buit al bloc text i posant-ho, llavors s’ha d’anar al bloc lògica i agafar els blocs, cert 

per col·locar en l’opció de clic, i fals per col·locar a l’opció de clic llarg.    

Amb aixó s’acaba la pantalla inicial de l’aplicació, els blocs de programació es poden desar per altres 

pantalles d’aquesta app, posant-los a la motxilla de la part superior dreta de la zona visor (Fig. 42). 

Si es duplica un bloc o s’agafa un bloc que no correspongui es llença a la paperera, part inferior dreta de la 

zona visor, el programa té les icones groga i vermella per mostrar avisos quan hi ha alguna cosa que no és 

correcta a la pantalla.             
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Figura 40. Accions dels botons.                                    Figura 41. Accions programades. 

 

 

Figura 42. Motxila per guardar els blocs de programació. 
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4.2. Pantalla Inici o Menú 

 

La pantalla inici o menú d’accés als continguts que s’ha creat en aquesta app, és similar a Screen1, la 

pantalla inicial, té tres botons a la part de baix, una imatge de fons, i també es treballarà amb disposicions 

horitzontals, la diferència principal es troba en la part central i superior de la pantalla, els noms que hi 

apareixen no són etiquetes són botons i executen accions.  

Per posar la imatge de fons, es puja l’arxiu i es fa com a Screen1, Pàg. 19 i  Fig. 23. 

Per col·locar el tres botons de la part de baix seguim tot el procés que hem realitzat a Screen1, pàg. 20 i 

21 i Fig. 28 a 31. 

Després de col·locar els tres botons de la part de baix o abans,  l’ordre no té massa importància, es 

col·locaran  els sis botons que es necessiten per al menú de les pantalles principals de l’app (Fig. 43).  

   

Figura 43. Botons del menù.    

Posarem el nom que ja hem decidit a cadascun dels botons, canviarem el seu color, la mida de la lletra i la 

forma, això es pot fer una mica a gust del dissenyador, dins de les limitades possibilitats disponibles en 

quan a tipus de lletra, colors i formes (si algú vol dissenyar un botó pot fer-ho, aquests botons admeten 

imatges, si es fa un disseny es puja com imatge i es pot utilitzar).  

Per guanyar en estabilitat i una mica en el disseny, s’introduiran en la pantalla una disposició horitzontal a 

sobre dels botons i una altra a sota, amb amplada posada a ajustar al contenidor i alçada a uns 30 píxels, i 

una altra disposició horitzontal entre cada un del botons, també posada a ajustar al contenidor en quant a 

l’amplada i a uns 10 píxels d’alçada cadascuna. (Fig. 44) (poden variar les mides en funció de com es 

visibilitzi en els dispositius mòbils, de les mides de les lletres, etc. 

Segons la visualització podría ser necessari també marcar la casella enrollable que es troba a propietats 

quan es té seleccionada la pantalla a components).                                    
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Figura 44. Botons del menú ja modificats. 

Després de fer la part de disseny s’ha de passar a la vista dels blocs de programació (Fig. 45), un cop allà 

podem començar a moure els blocs de programació necessaris, es pot començar pels tres botons de la 

part de baix, que ara són: Inici, simulador i endavant, que han de portar a Screen1, Simuladors i 

Pantalla_1, i després pels altres botons cada un a la pantalla corresponent, en un primer moment es fa 

com en el botons 2 i 3 de la pantalla Screen1.  (Pàg. 22 i Fig. 42) 

 

Figura 45. Programació prèvia dels botons. 
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A continuació serà necessari crear un procediment per que el botons a més d’obrir la pantalla nova tanquin 

la pantalla actual, és necessari en tots els botons menys en el botó 2 el que porta a simuladors, que estarà 

configurada com una pantalla diferent i no es necessari tancar la pantalla actual.  

Per poder crear el procediment s’ha d’anar al bloc de procediments que diu como procedimiento ejecutar   

s’ha de canviar el text que diu procedimiento per cierraPantalla  i agafar un bloc a control que diu cerrar 

pantalla. Després d’això veurem que al bloc de procediments s’ha creat un bloc que diu llamar 

cierraPantalla. S’ha d’agafar aquest procediment i col·locar-lo a  totes les accions dels botons tal com es 

veu a la Fig. 46, menys a la del botó 2. 

 

Figura 46. Botons programats ja definitivament.  
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4.3. Pantalles principals 

Les pantalles principals en aquesta app tindran una estructura i un dissenys comuns, compartiran el que 

podríem anomenar petit menú de botons de navegació que ja hem vist a les pantalles inicial (Screen1) i 

Inici a la part baixa de la pantalla de l’app i un nou menú de botons a la part alta de la pantalla.  

A més compartiran la imatge de fons i l’espai central que és on es visualitzaren les pàgines web que 

corresponen a cadascuna de les pantalles principals i les subpàgines que s’activaran amb el botons del 

menú superior. 

Per posar la imatge de fons, es puja l’arxiu i es fa com a Screen1, Pàg. 19 i  Fig. 23. 

Per començar col·locarem els botons dels menús de navegació i les disposicions horitzontals que ja hem 

utilitzat per crear el menú de navegació inferior. 

Per col·locar el tres botons de la part de baix seguim tot el procés que hem realitzat a Screen1, pàg. 20 i 

21 i Fig. 28 a 31. 

Un cop situats els botons inferiors s’agafa una disposició vertical que posarem al centre de la pantalla, amb 

l’alçada i l’amplada a ajustar contenidor i el color a cap. Després col·locarem a la part de dalt a sobre 

d’aquesta disposició vertical una disposició horitzontal i els sis botons que es necessiten en principi. (Fig. 

47). 

 

Figura 47. Pantalla_1 amb els botons superiors abans de posar-hi el nom i situar-los.  

Es posara nom als botons dels menú superior, es millor nomenarlos i situar-los d’una manera correlativa 

per estalviar problemes amb la programació. Al botó 4 li posarem Endarrere, i als botons 5 a 9 els números 

1, 2, 3, 4 i 5, configurarem aquests botons en automàtic en quant a l’alçada i l’amplada, els colors i tipus de 

lletra poden ser al gust del dissenyador, en aquesta app es seguirà el mateix format. (Fig. 48) 

La disposició horitzontal dels botons superiors es configurarà a alçada automàtica, l’amplada a ajustar al 

contenidor i el color a cap. No cal posar disposicions horitzontals entre els botons. 

Llavors es col·locaran tants visors web com es necessitin en la pantalla corresponent, en aquest cas 6. Es 

canviarà també el títol de la pantalla, s’hi posarà el que correspongui. (Pàg. 19 i Fig. 22).  
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Figura 48. Nom canviat, botons superiors amb nom i situats, visors web al centre. 

Per acabar amb la part de disseny d’aquesta pantalla configurarem els visors web, els seleccionarem tots 

un per un i posarem l’alçada i l’amplada  a automàtic, desmarcarem la casella visible en tots menys en el 

visor web 1 i s’anirà posant a la casella UrlInicial les adreces web que corresponguin en el visor web 1 

l’adreça de la pàgina principal i en els altres les subpàgines o les pàgines que desitgem que s’obrin.(Fig. 

49) App Inventor no admet el copiar enganxar directament, per enganxar l’Url hem d’utilitzar ctrl+v. 

 

Figura 49. Pantalla ja configurada en la part de disseny.  
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Després de fer la part de disseny s’ha de passar a la vista dels blocs de programació, un cop allà podem 

començar a moure els blocs de programació necessaris, es pot començar pels tres botons de la part de 

baix, que són: Inici, simulador i endavant, que han de portar a Inici, Simuladors i Pantalla_2, en un primer 

moment es fa com en el botons 2 i 3 de la pantalla Screen1. (Pàg. 23 i Fig. 42) I pels botons 1 i 3 es fa 

com en la (Pàg. 27 i Fig. 46). Per a la resta de botons només s’agafarà de moment el bloc d’acció Clic 

executar de cadascun. (Fig. 50) 

 

Figura 50. Blocs de programació dels botons, amb els botons inferiors ja programats. 

Posarem un bloc de tancar pantalla en el bloc de clic executar del botó número 4, aquest botó només 

tanca aquesta pantalla, i no és imprescindible, és només una manera ràpida de tancar. 

La resta de botons del 5 al 9 fan una doble funció, com el botó Ajuda de la pàgina inicial, amb un clic curt 

ens obriran una pàgina web en aquesta pantalla i tancaran la pàgina web que ja està oberta i amb un clic 

llarg tancaran aquesta última pantalla i tornaran a obrir la pàgina web de la pantalla.   

S’agafaran els blocs clic llarg executar de cadascun d’aquests botons i es posaran al visor. 

Tot seguit s’aniran col·locant blocs d’ordres corresponents als visors web, que es troben seleccionant els 

visors web, s’ha de posar l’ordre poner VisorWeb1 Visible como a tots els blocs dels botons 5 al 9. 

En el blocs del botó 5 clic i clic llarg executar col·locarem l’ordre poner VisorWeb2 Visible como. 

En el blocs del botó 6 clic i clic llarg executar col·locarem l’ordre poner VisorWeb3 Visible como. 

En el blocs del botó 7 clic i clic llarg executar col·locarem l’ordre poner VisorWeb4 Visible como. 

En el blocs del botó 8 clic i clic llarg executar col·locarem l’ordre poner VisorWeb5 Visible como. 

En el blocs del botó 9 clic i clic llarg executar col·locarem l’ordre poner VisorWeb6 Visible como. 

En totes les ordres poner VisorWeb1 Visible como dels botons clic executar s’hi posarà fals.  

En les altres ordres dels botons clic executar hi posarem cert. 

En totes les ordres poner VisorWeb1 Visible como dels botons clic llarg executar s’hi posarà cert. 

En les altres ordres del botons clic llarg executar hi posarem fals. (Fig. 51) 

Amb això s’acabarà la programació dels botons de la Pantalla_1, màquines. 
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Figura 51. Pantalla_1, Màquines amb tots els botons programats. 

Molt important si es vol visualitzar vídeos en les pàgines web de continguts es necessari col·locar l’element 

no visible ActivityStarter, que trobarem a la paleta en l’apartat connectivitat. En principi no cal programar-lo 

només col·locar-lo al visor. 

 

Figura 51bis. ActivityStarter1 col·locat en la pantalla 

Aquesta és una de les possibilitats per visualitzar diferents continguts en una mateixa pantalla, es podrien 

aconseguir coses similars o millors, amb altres disposicions de botons i formes d’accedir a continguts 

externs, els blocs de programació admeten diferents procediments, ordres i accions que es podrien 

adaptar. 

En aquest moment en que ja es tenen tres pàgines completes i ja s’han col·locat també visors web que 

han de connectar amb pàgines web externes és un bon moment per comprovar el disseny i el 

funcionament de l’app. 
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4.4. Comprovar disseny i funcionament app 

 

Per comprovar el disseny i el funcionament de l’app es posarà en marxa el programa aiStarter, que 

prèviament s’haurà descarregat i instal·lat en l’ordinador. 

Es fa clic en la icona del programa, aquest es posarà en marxa, es veurà una finestra d’ordres o 

comanaments tipus ms-dos (Fig. 52), un cop obert el programa amb la icona a la barra de tasques es fa 

clic en la pestanya connectar, es al costat de la de projectes, i després en emulador (Fig. 53), una finestra 

superposada ens avisarà de que el programa està iniciant-se.  

   

Figura 52. Posada en marxa aiStarter.                         Figura 53. Posar en marxa l’emulador. 

I una altra més tard que ja està iniciat (Fig. 54), llavors el programa obrirà a sobre de l’espai de treball una 

finestra amb la forma d’un dispositiu mòbil Android que ens mostrarà la pantalla de l’app que en aquell 

moment estigui oberta (Fig. 55) 

   

Figura 54. aiStarter iniciat a punt d’obrir-se.                         Figura 55. Primera pantalla de l’emulador. 

És fa un petit clic damunt de la pantalla per fer desaparèixer el petit menú de l’emulador i ja es pot veure la 

pantalla inicial de l’aplicació (Fig. 56) i comprovar el seu funcionament, fent clic a sobre dels botons,  

primer de tot premem el botó ajuda i apareix el text (Fig. 57), no es visualitza del tot, però es per que la 

pantalla de l’emulador és molt petita, en un dispositiu real es veuria sencera, això es pot regular amb les 

mides de les disposicions. L’ espai de treball i la pantalla de l’emulador coincideixen molt en aquesta 

pantalla. (Fig. 58) 
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Figura 56. Pantalla inicial a l’emulador.                             Figura 57. Visualització del text de l’ajuda. 

 

Figura 58. Espai de treball d’app Inventor, amb l’emulador obert a sobre.  

Per continuar provant l’app es farà clic a sobre del botó endavant, (a sobre del botó jocs no es pot perquè 

ens portaria a una pantalla buida) l’app funciona i s’obre la pàgina Inici (Fig. 59), al canviar de pantalla en 

l’emulador també canvia en l’espai de treball i viceversa. En aquesta pantalla ja es visualitza que no es veu 

el mateix en l’espai de treball que en l’emulador. 
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Figura 59. Pàgina Inici oberta a sobre de l’espai de treball. 

Continuant amb la comprovació de l’app es clicarà al botó màquines (De moment és l’única pantalla 

plenament operativa els altres botons portarien a pantalles buides) i aquí es veu el resultat. (Fig. 60) La 

pantalla a l’emulador mostra l’imatge de la pàgina web de l’Url que hem posat en el visor web, i en l’espai 

central de l’app, la disposició vertical on es va col·locar. 

 

Figura 60. La Pantalla_1, màquines, oberta a l’emulador a sobre de l’espai de treball. 
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Tot seguit es comprovarà el funcionament d’alguns dels botons de la part superior de la pantalla, han 

d’obrir i tancar subpàgines de la pàgina màquines, utilitzant també els visors web col·locats en la disposició 

central de la pantalla, en les Fig. 61 a 63 es veu el resultat. 

 

                                

Figura 61. Subpàgina botó 1, parts de les màquines.                     Figura 62. Pantalla subpàgina botó 1. 

 

      

Figura 63. Subpàgina botó 2, potència.                                       Figura 64. Subpàgina botó 3, treball etc. 

Una vegada comprovat el funcionament de l’app es continuarà creant pàgines, les que en aquest  treball 

s’anomenen principals es poden realitzar pràcticament iguals a la Pantalla_1, només cal canviar les 

adreçes Url dels visors web, afegir-hi botons  i visors web si es necessari.  

La pàgina activitats és una mica diferent a les altres no té un menú superior igual a les altres, però el menú 

inferior i l’espai central sí, en quant al menú superior es veurà en les indicacions corresponents a la 

pantalla escàner com fer-ho. 

Amb aquesta estructura es poden construir pàgines amb continguts molt diferents, a més per actualitzar el 

contingut només s’ha de canviar el contingut de la pàgina web, el que marca el contingut es la adreça web, 

el que es posi en aquesta adreça es el que es visualitzarà, no cal refer l’app cada any.  

Ara es continuarà per les pàgines que s’anomenen especials: simuladors, jocs i escàner.  
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4.5. Pantalla simuladors 

 

Aquesta pantalla és una mica diferent a les pàgines que hem vist fins ara, tant en quan al disseny de la 

pàgina com en el seu comportament. Aquesta pàgina està muntada només per visualitzar uns petits 

simuladors de mecanismes, imatges en format GIF. 

No té cap tipus de menú que porti a una altra pàgina, els botons del menú que es col·locaran a la part 

superior només serviran per tancar la pàgina, el botó endarrere, i els altres botons obriran i tancaran les 

imatges. 

Per començar col·locarem una imatge de fons diferent, per posar la imatge de fons, es puja l’arxiu i es fa 

com a Screen1, Pàg. 19 i  Fig. 23. (Com sempre es pot posar qualsevol imatge, només s’ha de tenir en 

compte les normes generals de propietat del drets d’imatge, és a dir, podem posar imatges pròpies, 

imatges lliures de drets o imatges amb permís per utilitzar-les.  

En aquesta pantalla, en principi només es necessitaran dues disposicions horitzontals, una per col·locar-hi 

els botons del menú, 9 en aquest cas, que posarem en la part superior  i una altra per col·locar-hi els 

visors web necessaris, en aquest cas 8, per visualitzar les imatges GIF. Es col·locaran els 9 botons i els 8 

visors web. (Fig. 65) 

 

Figura 65. Imatge de fons, disposicions i botons col·locats. 

Una vegada col·locats els botons s’hi posarà el nom i es canviaran el tipus de lletra i el color. Les 

disposicions horitzontals es configuraran a automàtic tant l’alçada com l’amplada la superior i la inferior a 

ajustar el contenidor tant l’alçada com l’amplada, el color a cap. (Fig. 66) El tipus de lletra dels botons 

haurà de ser una mica més petit que el dels altres botons a 13.0 i no posarem negreta, ocupen molt espai. 
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Figura 66. Pantalla simuladors amb els botons i las disposiciosn ja col·locats i preparats. 

Tot seguit col·locarem dins de la disposició inferior, els 8 visors web i els vuit camps de text necessaris. 

(Fig. 67) En els camps de text s’ha desmarcat la casella visible, també es farà a tots els visors web. 

 

Figura 67. Pantalla simuladors amb el visors web i els camps de text col·locats.  
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Un cop arribats en aquest punt, s’hauria d’acabar de preparar els camps de text, es seleccionaran un per 

un, es canviarà el color de fons a blanc, es marcarà la casella multilínia  i s’escriurà el text que 

acompanyarà a cada un dels mecanismes quan es visualitzin, el text s’escriurà a la casella text de la zona 

de propietats. (Fig. 68) L’ordre dels mecanismes no té massa importància en aquest cas, només s’ha 

d’anar en compte d’emparellar correctament el camp de text amb el visor web corresponent. A cada visor 

web s’ha de col·locar l’adreça web a on es troba disponible el GIF animat (Fig. 69).  

El text que anirà en el camp de text 1 serà:  Les politges de transmissió són mecanismes que transmeten 

un moviment circular entre eixos separats. El sentit de gir de les politges es pot canviar, en funció de la 

disposició de la corretja. Relacionant el diàmetre de les politges podem trobar la relació  de transmissió. I 

la adreça web que anirà en el visor web 1 serà: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Power_transmission_belt.gif un GIF de la wikimedia. 

    

Figura 68. Camp de text 1 per a botó 2 i visorweb1.     Figura 69. Visor web 1 i camp de text 1 ja preparats. 

La feina a fer en la vista dels blocs de programació es similar a la de pantalla_1, s’ha d’agafar en un primer 

moment un bloc clic executa per a tots els botons i un bloc clic llarg pels botons 2 al 9. (Fig. 70) i en el botó 

1 ja hi podem col·locar el bloc tancar pantalla. 

 

Figura 70 Blocs col·locats i botó 1 ja programat. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Power_transmission_belt.gif
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Seguint amb la programació s’agafaran els blocs d’ordres de cada camp de text que diuen 

ponerCampodeTextoVisiblecomo i es col·locaran als botons 2 al 9 i els blocs d’ordres de cada visor web 

que diuen ponerVisorWebVisiblecomo i també es col·locaran als botons 2 al 9, després s’agafaran les 

ordres lògiques cert que es col·locaran a totes les ordres situades en els blocs clic executar i les ordres 

lògiques fals que es col·locaran a totes les ordres dels blocs clic llarg executar. (Fig. 71)  

Per anar una mica més ràpid en la col·locació dels blocs d’ordres, recordar que tots aquest blocs es poden 

duplicar, després només s’ha de canviar el número del camp o del visor a la pestanya del bloc. 

 

Figura 71. Pantalla Simuladors amb tots els botons ja programats. 

Aquesta és una altra manera de posar continguts diferents en una pantalla d’una app, en aquest cas però 

no es pot canviar els continguts sempre que es vol, només es podria fer en el cas que tots els continguts 

es posessin en adreces web a les que es pogués accedir per canviar-los, com en les altres pantalles en 

que les adreces web són d’una pàgina web personal. 

Es podrien posar aquests continguts també en un pàgina web, però en tot cas seria més senzill posar-los 

al núvol en el Google Drive o en serveis com Dropbox, comprovant de tota manera que funcionin al posar 

l’adreça web en el visor web. 

Ara es continuarà amb una altra pantalla de les que s’han anomenat especials en aquest treball, la pantalla 

de jocs. 
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4.6. Pantalla jocs 

 

Aquesta pantalla també és una mica diferent respecte a les altres, tornem a recuperar el menú inferior, no 

perquè sigui necessari, podríem prescindir-ne i col·locar el botó d’accés a Socrative en un altre lloc però 

d’aquesta manera mantenim una estructura més homogènia i podem mantenir la navegació lineal amb el 

botó endavant. 

Per començar col·locarem una imatge de fons diferent, per posar la imatge de fons, es puja l’arxiu i es fa 

com a Screen1, (Pàg. 19 i  Fig. 23). En aquest cas posarem una imatge de Kahoot el joc que apareixerà al 

obrir la pantalla. 

Es començarà col·locant els botons del menú inferior, que en aquest cas seran: Inici, Socrative i Endavant. 

Per col·locar el tres botons de la part de baix seguim tot el procés que hem realitzat a Screen1, pàg. 20 i 

21 i Fig. 28 a 31. 

És repetirà aquest procés en el menú de la part superior, també amb tres botons que seran: el primer 

Endarrere, el segon el del centre sense text i sense color, al que donarem una mida fixa de 40 píxels 

d’amplada i el tercer Escàner. 

També col·locarem una disposició vertical en el centre de la pantalla, configurada a ajustar el contenidor 

tant d’amplada com d’alçada, a dins d’aquesta disposició col·locarem dos visors web, en el segon 

desmarcarem la casella visible. (Fig. 72)  

En el visor web1 posarem com a Url, l’adreça d’inici del joc Kahoot, https://kahoot.it/#/ que amb l’entrada 

del codi pin permet començar el joc. (Fig. 73) 

I en el visor web2 posarem com a Url, l’adreça de Socrative https://b.socrative.com/login/student/ que 

permet entrar-hi a jugar. Prèviament els estudiants s’han de donar d’alta o bé entrar amb  un log. facilitat 

pel professor.  

     

Figura 72. Jocs amb els botons ja col·locats i preparats.  Figura 73. Jocs amb l’adreça web del visor web1. 

Després s’anirà a la vista de blocs de programació i s’agafaran blocs clic executar pels botons 1, 2, 3,4 i 6 i 

un bloc clic llarg executar pel botó 2. El botó 5 no fa res per tant no s’ha de programar. 

Tot seguit s’agafaran els blocs per obrir una altra pantalla pels botons 1, 3 i 6 i també els blocs de text a on 

hi posarem Inici al del botó 1, Simuladors al del botó 3 i  Escàner al botó 6.  Pel botó 4 només es posarà el 

bloc tancar pantalla. (Fig. 74) 

https://kahoot.it/#/
https://b.socrative.com/login/student/
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Llavors s’agafaran les ordres ponerVisorWebVisiblecom corresponents a visor web 1 i 2 s’ha de posar un 

de cada visor web al bloc del botó 2 clic executar i també un de cada un al bloc del botó 2 clic llarg 

executar. Amb l’ordre lògica cert pel visorweb2 i fals pel visorweb1en el bloc clic executar i amb l’ordre 

lògica fals pel visorweb2 i cert pel visorweb1 en el bloc clic llarg. (Fig. 75) 

Per acabar es tornarà  a crear un procediment per tancar les pantalles com en (Pàg. 27 i Fig. 46). 

    

Figura 74. Jocs. Blocs de programació.                       Figura 75. Jocs. Botons ja programats. 

Aquesta pantalla que hem anomenat Jocs és només un sistema ràpid per accedir als jocs Kahoot i 

Socrative, dos jocs de preguntes i respostes molt adequats pel món de l’educació, els professors però han 

de fer tot el treball previ, han de donar-se d’alta a les plataformes respectives i preparar les preguntes i les 

respostes. 

El sistema utilitzat pels botons de la part superior es també el sistema utilitzat per la part superior de la 

pantalla principal activitats i serà també el sistema utilitzat en la propera pantalla. 
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4.7. Pantalla escàner  

 

Aquesta pantalla, l’ultima que descriurem és la pantalla més senzilla que hem fet en aquest manual en 

quant a disseny, en la part de blocs de programació ja no és tant senzilla. 

Per començar col·locarem una imatge de fons, podem agafar qualsevol de les que ja hem pujat que estigui 

relacionada, en aquest cas s’agafat la d’engranatges. 

Després col·locarem una disposició horitzontal,  a dins d’aquesta els tres botons de la pantalla: el primer 

Escanejar QR, el segon un de central sense text i sense color, al que donarem una mida fixa de 40 pixels 

d’amplada, i el tercer Tancar. Col·locarem també les dues disposicions horitzontals de 10 pixels d’amplada 

i d’alçada entre els tres botons, tal com s’ha anat repetint en els altres menús. 

Llavors es col·locarà un element nou no visible el lector de codi de barres, que trobarem a la paleta en 

l’apartat de sensors, a més dos elements que ja hem utilitzat, però no com en aquesta ocasió un visor web 

al que no posarem Url inicial i deixarem visible i una etiqueta a la que es treurà el color de fons i no es 

posarà text, deixant-la també visible. (Fig. 76) 

 

Figura 76. Pantalla Escaner amb tots els elements de la part de disseny. 

Tot seguit s’anirà a la vista de blocs de programació, des d’aquesta pantalla no es necesita obrir pantalles 

noves, s’han d’agafar només dos blocs clic executar pels botons 1 i 3, pel botó 3 agafarem l’ordre tancar 

pantalla i ja estarà; pel bloc clic executar del botó 1 hem de cercar un procediment 

llamarLectorCódigodeBarras1 EjecutarScan que es troba a la paleta seleccionant el lector de codi de 

barras a la zona de blocs. 

Quan seleccionem el lector de codi de barres també ens apareixerà el bloc de programació que es 

necessita per poder treballar amb l’escàner. (Fig. 77)  

Després es selecciona el visor web a la zona de blocs i s’agafa el procediment llamar VisorWeb1.IrALaUrl i 

url. Tot seguit es selecciona un altre cop el codi de barres i s’agafa l’ordre 

LectorCódigoDeBarras1.Resultado. 
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Figura 77. Pantalla Escaner blocs preparats per a programar. 

Per acabar es selecciona l’etiqueta dins de la zona de blocs i s’agafa l’ordre poner etiqueta1. Texto como i 

després la variable tomar en la que s’escriurà resultado, en el cas de que no aparegui automàticament. 

(Fig. 78) 

 

Figura 78 Pantalla Escaner amb els botons i blocs ja programats. 

Amb aquesta pantalla acabem les instruccions per crear l’app.  

Ara només tornarem a comprovar-ne el funcionament. 
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4.8. Comprovació final 

 

Per acabar aquest manual comprovarem les últimes pantalles creades, tornarem a utilitzar l’emulador. 

Es posarà en marxa l’emulador i s’obrirà la pantalla Simuladors (Fig. 79) després obrirem el primer 
simulador. (Fig. 80) 

 

Figura 79. Emulador obert sobre l’espai de treball amb la pantalla Simuladors. 

     

Figura 80. El primer simulador obert a sobre de l’espai de treball.              Figura 81. Pantalla del simulador. 

La visualització d’aquest primer simulador no és massa bona, en l’emulador en un dispositiu millora.        

La pantalla del (Fig. 81) és de l’altra app. 
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Continuem per la pantalla Jocs, obrim la pantalla Jocs i veiem que la ruta per anar a la pantalla funciona, 

però que la web de  Kahoot no s’ha obert. (Fig. 82) I continuant amb Socrative tampoc s’ha obert. (Fig. 82) 

 

Figura 82. Emulador amb la pantalla Jocs oberta a sobre de l’espai de treball. 

 

Figura 83. Pantalla Jocs després de clicar el botó de Socrative. 

La pantalla funciona, probablement és problema de la xarxa, s’ha de comprovar en un dispositiu. 
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Per acabar comprovarem la pantalla Escaner (Fig. 84) funciona correctament en el centre de l’emulador no 

es pot visualitzar res perquè no s’ha escanejat res. 

     

Figura 84. Pantalla Escaner oberta a l’emulador a sobre de l’espai de treball. 

 

A les persones que hagin arribat fins aquí espero que aquest manual els hi hagi resultat útil, alguna cosa 

de les que hem treballat pot necessitar uns petits ajustaments i podria no veure’s igual de bé en tots els 

dispositius, en principi tota aquesta app està més orientada als dispositius mòbils que a les tauletes. 

De tota manera, les apps amb App Inventor es van millorant una vegada coneixes més el programa, i les 

seves característiques, en disseny és molt limitat, però té molts recursos per utilitzar les eines dels 

dispositius mòbils. A l’app realitzada en aquest treball n’hem utilitzat alguns, però se’n poden utilitzar molts 

més. Per tant, amb més temps i dedicació es poden arribar a elaborar materials de molta utilitat. 
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5. Figures 

 

Totes les figures d’aquest manual són de captures/retalls mentre s’anava creant l’última versió de l’app. 

Figura 1. Cerca a Google Crome. 

Figura 2. Inici de sessió a Google. 

Figura 3. Permetre l’accés al compte de Google. 

Figura 4. Acceptació de les condicions del servei. 

Figura 5. Benvinguda al programa i sol·licitud de participar en una enquesta. 

Figura 6. Pantalla que dóna accés a les instruccions d’us i requeriments. 

Figura 7. Pantalla de benvinguda a App Inventor 2, anglès. 

Figura 8. Instruccions per a connectar l’ordinador amb un dispositiu mòbil. 

Figura 9. Requeriments dels sistema per treballar amb App Inventor. 

Figura 10. Els dos primers passos necessàries per instal·lar i utilitzar  l’emulador.  

Figura 11. 3 Pas per instal·lar i utilitzar l’emulador. 

Figura 12. Pantalla de benvinguda a App Inventor 2, castellà. 

Figura 13. Pantalla de la botiga de Google play on trobarem l’aplicació MIT AI2 Companion. 

Figura 14. Pantalla per iniciar un projecte nou, posar un nom a l’app. 

Figura 15. Limitacions en el nom. 

Figura 16. Caràcters admesos. 

Figura 17. Espai de treball i creació d’App Inventor, amb la Pantalla 1, zona dissenyador. 

Figura 18. Espai de treball i creació d’App Inventor, Pantalla 1, zona de blocs de programació. 

Figura 19. Visor de la pantalla de l’app. 

Figura 20. Zona de components. 

Figura 21. Paleta d’elements per a crear l’app. 

Figura 22. Zona de propietats. 

Figura 23, Pantalla 1 amb imatge de fons. 

Figura 24. Etiquetes del títol. 

Figura 25. Situació i canvi de propietats. 

Figura 26. Disposicions horitzontals. 

Figura 27. Disposicions ajustades.   

Figura 28. Botons a baix de la pantalla.    

Figura 29. Botons amb nom i ja modificats.     

Figura 30. Botons resituats individualment.  

Figura 31. Botons resituats definitivament.   

Figura 32. Camp de text ajuda. 

Figura 33. Camp de text ajuda modificat.    

Figura 34. Creació de pantalles noves.  

Figura 35. Pantalles creades.  

Figura 36. Vista del bloc de programació. 

Figura 37. Els tres botons i el camp de text.     

Figura 38. Opcions de pulsació pels botons. 

Figura 39. Opcions seleccionades pels botons.  

Figura 40. Accions dels botons.    

Figura 41. Accions programades.  

Figura 42. Motxila per guardar els blocs de programació. 

Figura 43. Botons del menù.  

Figura 44. Botons del menú ja modificats. 

Figura 45. Programació prèvia dels botons. 

Figura 46. Botons programats ja definitivament. 
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Figura 47. Pantalla_1 amb els botons superiors abans de posar-hi el nom i situar-los. 

Figura 48. Nom canviat, botons superiors amb nom i situats, visors web al centre. 

Figura 49. Pantalla ja configurada en la part de disseny. 

Figura 51. Pantalla_1, Màquines amb tots els botons programats. 

Figura 51bis. ActivityStarter1 col·locat en la pantalla. 

Figura 52. Posada en marxa aiStarter.                         

Figura 53. Posar en marxa l’emulador. 

Figura 54. aiStarter iniciat a punt d’obrir-se.                          

Figura 55. Primera pantalla de l’emulador. 

Figura 56. Pantalla inicial a l’emulador.                                                     

Figura 57. Visualització del text de l’ajuda. 

Figura 58. Espai de treball d’app Inventor, amb l’emulador obert a sobre. 

Figura 59. Pàgina Inici oberta a sobre de l’espai de treball. 

Figura 60. La Pantalla_1, màquines, oberta a l’emulador a sobre de l’espai de treball. 

Figura 61. Subpàgina botó 1, parts de les màquines.   

Figura 62. Pantalla subpàgina botó 1.  

Figura 63. Subpàgina botó 2, potència.                                        

Figura 64. Subpàgina botó 3, treball etc.    

Figura 65. Imatge de fons, disposicions i botons col·locats.  

Figura 66. Pantalla simuladors amb els botons i las disposicions ja col·locats i preparats.  

Figura 67. Pantalla simuladors amb el visors web i els camps de text col·locats.   

Figura 68. Camp de text 1 per a botó 2 i visorweb1.      

Figura 69. Visor web 1 i camp de text 1 ja preparats. 

Figura 70. Blocs col·locats i botó 1 ja programat. 

Figura 71. Pantalla Simuladors amb tots els botons ja programats. 

Figura 72. Pantalla Jocs amb els botons ja col·locats i preparats. 

Figura 73. Jocs amb l’adreça web del visor web1. 

Figura 74. Jocs. Blocs de programació.                        

Figura 75. Jocs. Botons ja programats. 

Figura 76. Pantalla Escaner amb tots els elements de la part de disseny. 

Figura 77. Pantalla Escaner blocs preparats per a programar. 

Figura 78 Pantalla Escaner amb els botons i blocs ja programats. 

Figura 79. Emulador obert sobre l’espai de treball amb la pantalla Simuladors. 

Figura 80. El primer simulador obert a sobre de l’espai de treball. 

Figura 81. Pantalla del simulador. 

Figura 82. Emulador amb la pantalla Jocs oberta a sobre de l’espai de treball. 

Figura 83. Pantalla Jocs després de clicar el botó de Socrative. 

Figura 84. Pantalla Escaner oberta a l’emulador a sobre de l’espai de treball. 
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