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Quan utilitzar aquests arxius de captcha? 

Aquests arxius estan dissenyats per webs estàtiques normalment escrites en 

html. No es recomana utilitzar aquests arxius en aplicacions com Wordpress, Joomla o 

similars, ja que tenen les seves pròpies funcionalitats per fer el mateix.

Amb els següents arxius podràs enviar les dades d'un formulari escrit amb html passant la 

verificació d'un captcha a un correu.

En el fitxer empaquetat que has descarregat trobaràs els següents fitxers:

• form.php

• send.php

• captcha.php

• index.htm

• readme.txt

Els tres primers són els que necessites per fer que el teu formulari s’envii per correu 

electrònic i que es faci la comprovació amb el captcha. L’index.html és un exemple de 

formulari senzill en HTML. I el readme.txt són unes instruccions sobre què tenen i com 

funcionen els fitxers.
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Com funcionen els arxius 

Els següents arxius funcionen rebent en mètode POST les dades d'un 

formulari. 

Un cop has clicat el botó al formulari es genera una pàgina on surt un captcha a completar i

validar.

Un cop es valida correctament s'envien les dades del formulari al correu establert i 

finalment redirigeix a una pàgina predeterminada.
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Com s'utilitzen els arxius

Els arxius s'han de descomprimir a l'arrel del directori on està el lloc web 

(website), si ens fixem en la imatge de sota l'arxiu index.html  que conte el 

formulari està al mateix nivell que l'arxiu form.php que és el que inicia tot el procés. En el 

teu cas, els arxius han d’estar al mateix nivell que l’arxiu que conté el teu formulari, 

col·loca’ls on sigui convenient en cada cas.

Un cop col·locats els fitxers en el directori que correspongui has de modificar el teu 

formulari en HTML per incloure els tags que cridin al fitxer per fer l’enviament i al fitxer del 

captcha, tal com t’indiquem en l’apartat següent.
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 NOTA:  per col·locar els fitxers connecta per 

FTP al servidor de Pangea utilitzant les teves 

credencials (si no les trobes, consulta’ns a 

suport@pangea.org), ves a la carpeta 

webapps i dins d’aquesta a la carpeta de la 

teva web (el nom de la carpeta pot variar en 

cada cas, si tens dubtes consulta’ns),  un 

cop aquí co·loca els fitxers en la mateixa 

carpeta on tens el formulari en HTML.  

mailto:suport@pangea.org


 

Requisits pel seu funcionament

Els requisits per fer funcionar l'enviament recauen totalment al teu formulari 

html. Els tags obligatoris són els que et mostrem a la següent imatge on:

• action="form.php": Estableix a quin arxiu enviar les dades que volem recollir en el 

nostre formulari

• name="email": Indica a quina adreça de correu s'enviaran les dades recollides al 

nostre formulari 

•  name=urlresposta: Serà on redirigir el visitant de la web després de completar el 

captcha i l'enviament (es pot indicar la ruta de l'arxiu per exemple "./myFile.html" o 

una URL "http://myweb/myFile.html )

• name="tema": Indicarà quin títol (Subject) portarà el missatge que rebrem amb les 

dades recollides al formulari.
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 NOTA:  en aquests inputs  s’afegeix el tipus 

“hidden” (ocult) per tal que no es visualitzin 

en el formulari HTML. 



Un exemple d'un formulari senzill seria el següent:

 

Amb el formulari anterior arribarà al correu un missatge similar al següent:

fname: pedro

lname: laton

email: pedro@mail.org

text: aquest missatge és una prova
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Aquesta guia està subjecta a la llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 
Internacional de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta 
llicència accediu a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ o envieu una 
carta sol·licitant-la a Creative Commons,  PO Box 1866, Mountain View, CA 
94042, USA.
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