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Eines per complementar les
presentacions

Seguint amb la presentació d’eines que poden ajudar-nos a fer

les nostres presentacions, cursos o reunions més dinàmiques,

interactives i atractives, per tal de mantenir l’interès de les

persones que ens escolten, citades en el consell núm.15:

Eines:

1. Mentímeter

2. Jamboard

3. Genialy

4. Canva

5. Socrative

avui us presentem la segona:



Què és Jamboard?

Què ens permet fer?

És una pissarra interactiva i col·laborativa desenvolupada per Google. 

Com la resta d’eines de Google està ubicada al núvol i és accessible des

de la web, a través del mòbil, tablet i quioscos Jamboard per diverses

persones alhora.

Nosaltres ens centrarem en l’accés a Jamboard a través de l’ordinador.

La pissarra permet afegir notes, text, imatges, documents del teu Drive,

fotos, captures de pantalla de web, entre d'altres i compartir-ho tot

per què ho puguin veure els membres del teu equip o fins i tot per què

hi pugueu treballar tots simultàniament de forma col·laborativa.

Què necessito per poder utilitzar aquesta eina?

Tan sols dues coses:

1. Disposar d’un compte de correu de Google (Gmail).

2. Un ordinador connectat a internet, preferiblement amb el

navegador Google Chrome actualitzat a la última versió.



Com totes les eines de Google hi podem accedir des del menú

d’aplicacions del navegador Chrome:

Com hi accedeixo?

Però el més interessant és que al ser una eina de Google està

perfectament integrada amb Meet i això permet crear o obrir una

sessió a la pissarra durant una trucada de vídeo.



A continuació podeu crear una pissarra nova o obrir-ne una que

tingueu guardada al vostre Drive:



Seguidament Meet detectarà les persones que hi hagi a la reunió i et

preguntarà si els vols donar permís per què també puguin editar o tan

sols per poder veure la pissarra:

Ara els vostres oients poden accedir a la pissarra que acabeu de crear

de dues formes molt senzilles:



Accedint a la cantonada inferior esquerra del Meet, a la pestanya

“fitxers adjunts”:
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O encara més fàcil clicant a sobre de la notificació que els haurà arribat

a la cantonada superior dreta i clicant sobre l’enllaç:
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Un cop cliqueu l’enllaç s’obrirà una finestra nova al navegador amb una

pissarra buida, que podreu utilitzar com a recolzament per fer les

vostres presentacions ja que mentre parleu amb els vostres oients

podreu anar fent anotacions a temps real.

Bolígraf: permet fer fletxes, ratlles, escriure a ma alçada qualsevol

cosa. Si mantenim clicat el bolígraf podrem canviar el color i el tipus

de traç.

Goma d’esborrar: servei per esborrar total o parcialment els

trassos que haguem fet amb el bolígraf.

La interfície de la nostra pissarra és molt senzilla i trastejant uns

minutets ja ho tindreu per mà però a mode de resum les eines que

trobarem són:



Cursor: ens permetrà seleccionar per bellugar o esborrar els

diferents elements que haguem inserit a la pissarra.

Nota adhesiva: Permet crear notes tipus post-it de diferents colors

amb petits textos.

Imatge: servei per inserir imatges a la pissarra

Cercle: Per defecte ens permet crear cercles, tot i que si mantenim

polsat podrem crear altres figures geomètriques.

Quadre de text: permet inserir textos.

Punter làser: per apuntar al lloc de la pantalla on volem que la gent

centri la seva atenció.

A banda d’això ens hi ha opcions per canviar el fons, per
esborrar de cop tota la pissarra, etc.



el gran avantatge d'aquesta funció és que podrem continuar fent servir

la pissarra tot i que hàgim acabat amb una trucada de vídeo. És a dir,

que és possible seguir amb el treball tot i que la reunió hagi conclòs.

Ara bé, una de les condicions per utilitzar aquest nou recurs és que

iniciem la conferència amb l'ordinador. Des del mòbil o la tablet no és

possible fer-ho encara que sí seguir-les.

I fins aquí aquest tastet de Jambord.

Esperem que us hagi estat d’utilitat.



Si algú de vosaltres necessita més informació o suport a l’hora

d’utilitzar el Jamboard no dubteu en contactar amb l’Aran, el xavi

o el Jordi a través dels nostres correus individuals o de l’adreça de

nntt.

Des del Programa de Noves Tecnologies us engresquem a que

proveu aquesta eina i ens compartiu, per correu, com us ha anat,

si li heu trobat alguna utilitat que nosaltres no coneixem, etc.

nntt@auriagrup.cat


