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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. Genial·ly

4. Canva

5. Socrative

avui us presentem la quarta:



Què és Canva?

Canva és una plataforma de disseny gràfic en línia que ens

permet crear una infinitat de suports gràfics com cartells,

pòsters, infografies, documents, targetes de visita, capçaleres

per Facebook, gràfics, presentacions, etc. De forma molt

senzilla.

Els punts forts d’aquesta plataforma són:

-La gran quantitat de plantilles que ofereix. Aquestes són

elegants i professionals, recorden l'estil vintage.

-La seva polivalència, ja que tant ens pot servir per fer una

presentació com una targeta de visita, una infografia, etc.

-La senzillesa d’us. Utilitzar-lo és extremadament senzill i

intuïtiu cosa que permet obtenir resultats molt bons sense ser

cap expert en disseny i en molt poc temps.

-Permet l’edició simultània entre varis usuaris a la vegada.



És gratuït?

Igual que algunes de les anteriors eines explicades ens trobem

davant d’una eina freemium, és a dir, que t’ofereix una versió

gratuïta amb limitacions i sovint et proposa que adquireixis una

de les versions de pagament.



Com començo?

Hauràs d’accedir, des del navegador, a la seva pàgina web:

www.canva.com

Un cop dins, a la cantonada superior dreta trobaràs les

opcions “iniciar sesion” i “regístrate”.

Des de qualsevol de les dues podràs accedir mitjançant

el teu compte de Google o bé creant-te un compte nou

amb qualsevol altre correu.



Un cop dins us trobareu davant d’una interfície neta i intuïtiva,

en la que tan sols haurem de clicar sobre el tipus de document

que voleu crear. Per exemple una presentació:

!Hola Fulanitu!



A continuació podràs escollir entre una gran varietat de

plantilles per a la teva presentació:



Ara podràs canviar els textos de la plantilla:

O qualsevol dels seus elements:



Un cop finalitzada podràs descarregar la presentació, compartir

l’enllaç, etc:

Com sempre, si esteu fent una xerrada telemàtica n’hi haurà

prou en “presentar” i compartir pantalla.



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

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

Jordi a través dels nostres correus individuals o des 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


