
Presentació de 
continguts 
  

És una eina en línia disponible amb registre previ. 

N’hi ha una versió gratuïta i una de professional 

amb més possibilitats.

Prezi ofereix llicències específiques per a estu-

diants i professors. És una eina molt potent per al 

món docent, gràcies a la seva capacitat d’interac-

ció.

Inspira’t amb alguns treballs destacats a la seva 

pàgina web. Comprovaràs que es tracta d’un nou 

concepte de presentació de continguts que busca 

generar una experiència única, on l’usuari recorre 

un camí per mitjà del qual descobreix continguts 

en diferents formats.

L’eina de presentació d’Office, la més coneguda en 

tots els sectors. 

Et permet generar les teves pròpies presenta-

cions, dotant-les d’estils i animacions que faran les 

teves classes més divertides i amenes. Afegeix-hi 

imatges, vídeos, enllaços externs i una infinitat de 

continguts que t’ajudaran en l’exposició didàctica.  

Convida els teus alumnes a fer servir PowerPoint 

per presentar les feines, els treballs o els deures. 

Els ajudaràs a desenvolupar la seva capacitat de 

concretar i extreure punts clau, així com les seves 

habilitats per exposar i compartir idees.

Una eina en línia de Google molt bàsica per a l’edi-

ció de continguts.

Per accedir-hi n’hi ha prou de disposar d’un comp-

te de correu de Gmail.

Ofereix una gran quantitat de possibilitats quant al 

treball col·laboratiu, ja que permet l’elaboració de 

presentacions per part d’un grup en configuració 

en línia. El seu emmagatzematge al núvol permet 

al professor fer un seguiment continu del treba-

ll, i identificar també les intervencions de cada 

alumne. 

Una eina molt senzilla i de codi obert i gratuït.

L’eina ofereix a l’usuari una guia d’ús inicial que li 

facilitarà el treball, sobretot en les primeres presen-

tacions.  

Disposa de pràcticament les mateixes eines que 

PowerPoint, però, per la seva senzillesa, és una eina 

molt útil per a principiants. Pots demanar als alum-

nes que la facin servir i convidar-los a endinsar-se 

en el meravellós món de la creació de continguts.
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