


Què farem...
Objectiu:

§ Conèixer diferents eines digitals que ens 
ajudin a treballar millor.

§ Incorporar noves sistemàtiques al nostre 
dia a dia.

Contingut:
§ Com treballar online.
§ Eines útils, en funció de diferents 

categories.



Un món de recursos al nostre abast

Pixabay.com



Pensar

Buscar

ProvarAplicar

Millorar

Com 
treballar 
online



§ CONSIDERACIONS:

§ Eines gratuïtes i versions de pagament. A major 
prestacions, diferents tarifes de subscripció.

§ Limitacions d’accés (nombre de baixades limitades).
§ Registre previ, en la majoria.
§ Múltiples suports (ordinador, mòbil, tauleta).
§ Dinamisme de la xarxa. Estar atents a noves 

plataformes i aplicacions.
§ Selecció d’eines per la seva usabilitat i recomanació.
§ Existeixen moltes altres eines que poden ser igual o 

més vàlides. Cal estar atents a noves formes de fer i 
treballar.

Eines digitals



Eines digitals

Conferències 
online Disseny Fotografies i 

icones 

Formularis 
online i 

enquestes

Planificar i 
treballar en 

equip

Botigues online i 
mitjans de 
pagament

Altres 
imperdibles



Eines digitals

Meet Videotrucades. De google.

Zoom Videotrucades.

Teams Videotrucades i altres prestacions
De microsoft.

Jitsi Videotrucades. Lliure i de codi obert.

Skype Viodeotrucades.



Canva 
https://www.canva.com/ 

Disseny online de 
múltiples formats: tríptics, 
banners, xxss, cartells, 
presentacions,..

Free logo design
https://es.freelogodesign.org/ 

Creació de logotips

Shotcut
https://shotcut.org/

Edició de vídeos
Descàrrega del programa. 
Dificultat mitjana.

Eines digitals

https://www.canva.com/
https://es.freelogodesign.org/
https://shotcut.org/


Pixabay
https://pixabay.com/es/ 

Banc d’imatges i 
il·lustracions lliures de drets

Freepik
https://www.freepik.es/ 

Banc d’icones, imatges i 
símbols

Flat icon
https://www.flaticon.com/ 

Banc d’icones

Eines digitals

https://pixabay.com/es/
https://www.freepik.es/
https://www.flaticon.com/


Google Forms Formularis en línia.
Descarrega de dades en 
excel

Survey Monkey
https://www.surveymonkey.com/ 

Enquestes en línia.

Eines digitals

https://www.surveymonkey.com/


Padlet
https://padlet.com 

Post it i altres mapes 
conceptuals en línia.

Mindmeister
https://www.mindmeister.com/es 

Mapes conceptuals en línia.

Drive 
www.drive.google.com 

Emmagatzematge en línia i 
compartit.
Edició de documents 
online

Dropbox
https://www.dropbox.com/es_ES/ 

Emmagatzematge en línia i 
compartit.

Eines digitals

https://padlet.com
https://www.mindmeister.com/es
http://www.drive.google.com/
https://www.dropbox.com/es_ES/


Trello
https://trello.com/ 

Tauler virtual per a la gestió 
de tasques, projectes i 
equips.

Teams Múltiples opcions de treball 
(fitxers, videoconferència).
Compte microsoft.

Slack
https://slack.com/intl/es-es/

Eina de treball col·laboratiu 
i coordinació d’equips.

Eines digitals

https://trello.com/
https://slack.com/intl/es-es/


WooCommerce
https://woocommerce.com/
# 

Creació de botiga online amb 
passarel·les de pagament 
segur
Integrat amb wordpress.

Bizum Aplicació. Pagament a través 
de targeta, de mòbil a mòbil.

Eines digitals

https://woocommerce.com/#
https://woocommerce.com/#


Pàgines web
https://wordpress.com/es/ 

 

Plantilles per crear la teva 
pàgina web sota domini 
wordpress

Recursos TIC per al tercer 
sector
https://www.recursos3s.org/

Base de dades, planificadors, 
programes de gestió,... 
Ordenats per categories.

Eines digitals

https://wordpress.com/es/
https://www.recursos3s.org/


Mailchimp
https://mailchimp.com/es/ 

Enviament de butlletins 
electrònics.

I love pdf
https://www.ilovepdf.com/ca 

Conversió de diferents 
tipus de fitxers.

Smallpdf
https://smallpdf.com/pdf-
tools 

Conversió de diferents 
tipus de fitxers.

Wetransfer
https://wetransfer.com/ 

Enviament d’arxius amb 
molt pes.

Eines digitals

https://mailchimp.com/es/
https://www.ilovepdf.com/ca
https://smallpdf.com/pdf-tools
https://smallpdf.com/pdf-tools
https://wetransfer.com/


Kahoot.it
https://create.kahoot.it/
 

Jocs en línia. En directe o 
diferit.

Mentimeter
https://www.mentimeter.com/
es-ES 

Recollida de conclusions online 
i petites consultes
Ideal per conferències en línia.

https://www.codigos-
qr.com/generador-de-codigos-
qr/

Creació codis QR
Incloure link a on es vol dirigir i 
descarregar la imatge

Eines digitals

https://create.kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/es-ES
https://www.mentimeter.com/es-ES
https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/


Moltes gràcies 
per la vostra 
atenció!


