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Gestió de Recursos educatius 
Recull.net 

 Recull.net és una senzilla base de dades dissenyada amb l’objectiu de gestionar 
amb facilitat els recursos educatius que es puguin anar generant en un centre. 
Actualment està preparada amb Acces 2000; això dóna clars avantatges en el 
moment de posar-la en marxa i quan es tracta d’usuaris inexperts. 
La BD Recull.net es localitza al CD que acompanya aquest bloc. 
 
A) ¿Què pot fer? 
Prepara un espai on podem dipositar els recursos generats pels professors. 
Registra cadascun dels recursos escollits. 
Permet efectuar cerques amb els següents criteris: 
 Matèria 

Etapa 
Curs 
Unitat didàctica 

Activa els recursos escollits clicant sobre el seu nom 
 
B) ¿Com s’ha de fer? 
 

1.- Preparació de l’espai 
 

Quan un professor genera o localitza un material que li és interessant per impartir 
les classes o per a l’alumne directament, el copia a una carpeta compartida 
“Recull” que és una unitat de xarxa “R:” 
Aquesta unitat ha de tenir privilegis de lectura i escriptura per als professors i 
només de lectura per als alumnes. 
El material pot estar presentat en qualsevol tipus d’arxiu que es pugui executar o 
visualitzar amb el programes existents a l’ordinador (htlm, exe, ppt, pdf, doc, bmp, 
jpg, ...) o adreces d’internet. 
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2.- Registrar un recurs 
 

Per donar d’alta un recurs a la BD cal executar l’arxiu Recull.net.mde que per 
defecte es posa en mode de manteniment. 
 

 
 
Cal omplir els camps Títol i Adreça, els altres no són obligatoris. 
 

??El botó amb el símbol de la carpeta situat al costat del camp adreça ja ens dirigeix 
a la unitat R:. 

??És molt recomanable omplir els camps Matèria, Etapa, Curs i Unitat didàctica si 
es vol fer una bona cerca. 

??Els camps anteriors ja tenen els valors prefixats. 
 

Finalment cliquem el botó Afegir un registre. 
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3.- La pantalla de consultes 

 
Si cliquem el botó Cerca de registres, ens apareixerà la pantalla de cerques. 
 

 
 
En aquesta situació tenim a la vista tots els recursos generats. Si cliquem sobre 
el valor del camp adreça activarem el recurs seleccionat. 
Observem els botons Manteniment per tornar a la pantalla anterior i el de Sortir 
per finalitzar l’aplicació. 
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4.- Execució de consultes 
 

Seleccionem els valors desitjats en els requadres Matèria, Etapa, Curs i Unitat 
didàctica i cliquem Executar filtre. 
Podem prescindir de qualsevol camp de cerca, fins i tot de tots. En aquest cas 
ens sortirien tots els registres ja que no hauríem posat cap condició. 
Quan vulguem fer una altra cerca, haurem de clicar el botó Esborrar filtres. 
A continuació podem veure el resultat d’una consulta de la matèria de Llengua 
Catalana i l’etapa d’ESO. 
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5.- A tenir en compte 
 
Amb l’objectiu d’adaptar la BD Recull.net  a les diverses necessitats de cada 
centre, es poden modificar els valors prefixats dels camps Matèria, Etapa, Curs i 
Unitat_Didàctica. 
 

 
 
 
 
 

6.- Valoracions 
 

La base de dades Recull.net, ha estat utilitzada amb plena satisfacció durant el 
curs TIC en centres realitzat a l’IES de Celrà durant el curs 2002-03. Actualment 
es continua utilitzant. 
Podem posar alguns exemples de la seva funcionalitat: 
 Concentració de recursos en una mateixa carpeta. 
 Classificació dels material amb els criteris esmentats. 
 Els recursos estan a disposició de tothom per mitjà de la intranet. 
 Els recursos es poden utilitzar a classe si hi ha un ordinador. 
 Els materials poden ser utilitzats directament pels alumnes. 

En un futur, la BD podrà ser utilitzada des de fora del centre i estar a 
l’abast de tota la comunitat escolar. 

 Es pot registrar tot tipus de recursos sense cap dificultat. 


