
Stiepan Aurélien Kovac Universitat Oberta de Catalunya
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1. Instruccions per a escriure en català amb LaTeX:

a. Al document .tex

Introduir les instruccions següents a la capçalera del document, després de les altres 
instruccions \usepackage si n'hi ha (generalment és el cas) i abans de \begin{document}:
\usepackage{lmodern}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[catalan,activegrave]{babel}

Per a escriure 'l' geminades, enlloc d'escriure “l·l”, utilitzar la comanda \lgem{},
que dona un millor resultat gràfic.

b. A l'entorn d'edició de textos TeXShop per a Mac OS X

Mètode 1:
Instal·lar el Catalanitzador de Softcatalà, disponible a l'adreça web de Softcatalà -
http://catalanitzador.softcatala.org - amb almenys l'opció “Instal·la el corrector ortogràfic” 
activada i reiniciar el sistema.

Mètode 2:
Alternativament, si es vol recuperar el diccionari que s'utilitza amb el Libre/OpenOffice, 
es pot copiar (catala.aff + catala.dic) a la carpeta $HOME/Library/Spelling/ utilitzant p.e. 
l'interpret de comandes de Mac OS X, l'aplicació /Applications/Utilities/Terminal.app.
Els fitxers .aff i .dic es troben dins de l'arxiu .oxt de l'extensió corresponent al diccionari, 
obtingut a http://extensions.services.openoffice.org/dictionary, que de fet és un arxiu zip 
(basta doncs reanomenar-ho a .zip per a descomprimir-ho i així obtenir fitxers .aff i .dic).
Després d'això, modificar les preferències del sistema per a utilitzar-ho, com es mostra bé al 
punt 6 de la guia http://mossegalapoma.cat/tot-diccionaris-i-correctors-catala-lion.
Amb allò fet, basta reiniciar TeXShop per a gaudir-ne.
Per a detalls sobre com recuperar i/o crear diccionaris personalitzats amb aquest mètode, 
veure també https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=7&t=33297.

2. Instruccions per a capturar vídeo i àudio a una aplicació Android amb el cable USB i un jack

a. Captura vídeo amb un cable USB i l'eina screenrecord

Per a utilitzar screenrecord, s'ha d'instal·lar la versió 4.4 del sistema Android al dispositiu 
mòbil d'on volem capturar la sortida vídeo (és a dir ho que surt a la pantalla). Si una versió 
oficial no existeix – com era el cas amb el S3 utilitzat – cal instal·lar una versió no oficial, 
com per exemple el Cyanogenmod 11. Per a instruccions detallades sobre com fer-ho, veure 
http://www.youtube.com/watch?v=fVakZq0znz8.

Una vegada screenrecord instal·lat, es pot utilitzar mitjançant adb (referir-se als punts 1-4 
de http://bnotezz.tumblr.com/post/58250519240/create-phonegap-project-in-android-studio, 
guia que es recomana a la pàgina 16 de la memòria per a instal·lar l'entorn Android Studio), 
connectant el mòbil per USB al PC i teclejant “adb shell screenrecord /sdcard/captura.mp4” 
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http://bnotezz.tumblr.com/post/58250519240/create-phonegap-project-in-android-studio
http://www.youtube.com/watch?v=fVakZq0znz8
https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=7&t=33297
http://extensions.services.openoffice.org/dictionary
http://mossegalapoma.cat/tot-diccionaris-i-correctors-catala-lion/#comment-19377


al interpret de comandes del Windows 7 (tecla Windows + R -> teclejar “cmd” -> enter per a
accedir-hi); arrencarà un emmagatzemament d'una duració de 3 minuts per defecte, cosa que
es pot modificar amb l'argument –time-limit de la comanda, que queda al final adb shell 
screenrecord --time-limit [el_limit_de_temps_en_segons] /sdcard/captura.mp4.
Com se'n pot deduir de la comanda, el vídeo quedarà emmagatzemat al fixter captura.mp4 a 
la “sdcard”, que en general representa l'espai d'emmagatzemament intern del mòbil i/o de la 
tauleta i no pas una tarjeta SD física. Amb això, es pot extreure utilitzant l'eina Android file 
transfer per a Mac OS X, o directament via l'explorador de fitxers al Windows.

b. Captura àudio amb un cable mini-jack i Audacity

Connectant la sortida àudio del mòbil a l'entrada àudio del ordenador, ja tenim el senyal 
àudio de qualsevol aplicació que s'hi utilitza al nostre abast. Ara, per a poder emmagatzemar 
aquest senyal i filtrar el soroll, si n'hi ha (era el cas amb el material utilitzat), una eina molt 
pràctica és l'aplicació gratuïta i de codi obert Audacity, disponible entre altres per a OS X.
A aquesta eina, s'ha de seleccionar l'entrada àudio integrada (Built-in input) enlloc del 
micròfon seleccionat per defecte i després prémer el botó rec (el disc roig), de preferència al
mateix moment que s'arrenca el screenrecord (pot ser un segon després, ja que triga un poc) 
per a tenir una captura àudio-vídeo sincronitzada. Quan s'acaba la captura vídeo, s'ha 
d'acabar també la captura àudio, ho que es fa manualment prement stop (el quadrat groc).
Després, s'ha de verificar amb play (el triangle verd) si hi ha soroll al àudio emmagatzemat; 
si n'hi ha, caldrà seleccionar la platja més gran de soroll pur, és a dir de “silenci” que es trobi
a la captura, fent un moviment de selecció amb el ratolí des del seu inici fins al seu final. 
Això fet, s'haurà de seleccionar Reducció del soroll al menú Efectes i després Prendre el 
pròfil del soroll. Finalment, és pot seleccionar tota la captura i tornar a aquest menú, 
prement OK aquesta vegada. La captura quedarà sense soroll perceptible per l'orella.
Ara es pot exportar mitjançant el menú Fitxer->Exportar..., seleccionant el format aiff, en el 
cas de fer-ho a Mac OS X; sempre en aquest cas, obrir el fitxer generat amb QuickTime 
(“/Applications/QuickTime Player”) i anar al menú Fitxer->Exportar... d'aquesta aplicació.
Fer clic a Exportar per a tenir un fitxer m4a (que anomenarem audio.m4a), compatible amb 
els dispositius mòbils d'Apple i sobretot, integrable a un vídeo mp4, ho que és el que ens 
interessa.

3. Instruccions per a fusionar els vídeo i àudio capturats

Ara que tenim una captura àudio i vídeo més o menys sincronitzades manualment, ens 
interessa fusionar-les a un sol fitxer vídeo; això es pot fer molt senzillament i sobretot, sense
pèrdues, amb l'eina MP4Box integrada a l'aplicació Osmo4 per a Mac OS X de GPAC.
Una vegada Osmo4 instal·lat a la carpeta /Applications, s'ha d'obrir un Terminal i utilitzar la 
comanda següent: 
“/Applications/Osmo4.app/Contents/MacOS/MP4Box -add audio.m4a captura.mp4”
Després d'uns segons, ja tenim el vídeo final, amb àudio integrat i cap pèrdua de qualitat!

4. Instruccions per a canviar el motor de generació vocal per defecte a Android 4+

Anar als paràmetres (menú d'aplicacions->Paràmetres) del sistema Android, a l'apartat 
Llengua i teclat; aquí, fer clic a Opcions de síntesi vocal. Ja es pot seleccionar el motor TTS 
favorit (quan n'hi ha més d'un), seleccionant aquest per mitja del botó radio (cercle), que 
quedarà omplert amb un disc verd quan s'ha seleccionat. 
En cas que més d'una llengua estigui instal·lada, es podrà seleccionar la llengua fent clic a la
roda dentelada simbolitzant els paràmetres del motor TTS triat i després a l'apartat Llengua 
d'aquests; es selecciona de manera anàloga al motor.

http://download.tsi.telecom-paristech.fr/gpac/release/0.5.0/GPAC-0.5.0-OSX-64bits.dmg
http://audacity.sourceforge.net/


5. Captures de pantalla dels event-sheets de l'aplicació al Construct 2:

Full d'esdeveniments corresponent al menú principal de l'aplicació; 
els elements desactivats corresponen amb la versió per a ordenadors



Full d'esdeveniments del menú intermediari del dormitori; 
els elements desactivats corresponen amb coses no implementades



Full d'esdeveniments del primer dormitori;
la resta del full està a les pàgines següents.





Fi del full d'esdeveniments del 1r dormitori



Full d'esdeveniments del mini-joc on es reparen joguines després d'acabar el joc del 1r dormitori;
la resta del full està a les pàgines següents.





Fi del full d'esdeveniments “reparajoguines”



Full d'esdeveniments del menú intermediari de la cuina;
els elements desactivats corresponen amb coses no implementades

i/o versió per a ordenadors.



Full d'esdeveniments de la primera cuina;
la resta del full està a les pàgines següents.







Fi del full d'esdeveniments de la 1ra cuina



Full d'esdeveniments del menú intermediari del jardí;
els elements desactivats corresponen amb coses no implementades

i/o versió per a ordenadors.



Full d'esdeveniments del primer jardí;
la resta del full està a les pàgines següents.





Fi (trencada) del full d'esdeveniments del primer jardí (la resta és molt repetitiva)



Full d'esdeveniments del joc de coloració del cavall al jardí;
s'han fet algunes millores respecte a la versió iPhone, com el

fet de deure clicar a la part del cavall on es vol posar color.
La resta del full està a les pàgines següents.





Fi del full d'esdeveniments del joc de coloració del cavall



Full d'esdeveniments de la televisió

Full d'esdeveniments del joc de memòries;
la resta del full està a les pàgines següents.

S'ha utilitzat https://www.scirra.com/tutorials/280/creating-a-memory-match-game com a base.

https://www.scirra.com/tutorials/280/creating-a-memory-match-game




Fi del full d'esdeveniments del joc de memòries



Variables globals per al joc de memòries 


