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Prezi: l’editor de presentacions en zoom

Objectius
 
- Crear i editar continguts multimèdia en línia
- Compartir continguts multimèdia per fer treballs grupals en línia

Descripció de l’activitat
L’activitat consisteix en fer una presa de contacte amb una eina de presentació 
de continguts multimèdia en línia, és a dir, es tracta de crear una presentació 
utilitzant  textos,  fotografies  i  vídeos  d’una  manera  molt  inuïtiva  i  visual  per 
poder-la compartir.

L'alumnat seguirà les explicacions en anglès d’uns vídeos concrets de la web 
de Prezi. Per tant, tot i que les explicacions són molt visuals, caldrà un nivell 
mínim d’anglès, de fet, és un treball transversal amb la matèria d’anglès. 
 
Aula 
Aula ordinària

Temporització 
2h a l'aula ordinària

Recursos emprats 
Ordinador

Aspectes didàctics i metodològics 
En primer  lloc  el/la  professor/a  farà  una explicació  general  de  com utilitzar 
l’aplicatiu,  i  després  l’alumnat,  cadascú  amb  el  seu  ordinador,  crearà  una 
presentació bàsica seguint els passos dels vídeos que es troben a la web de 
Prezi.  És  important  com a  pas  previ  planificar  els  continguts  que  es  volen 
presentar, en cas contrari, el treball es pot tornar confús i es pot perdre molt de 
temps.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma 
destacada
Es treballen els continguts següents:

- Crear d’un compte d’usuari
- Inserir imatges, vídeos, PDFs, i altres components
- Canviar d’aspecte fonts de lletra i temes
- Compartir la presentació amb altres companys/es.

Es treballen especialment les següents competències:

- Comunicativa, lingüística i audiovisual
- Tractament de la informació i competència digital
- Autonomia i iniciativa personal

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexions amb anglès
És una eina que es pot aplicar en qualsevol disciplina.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Prezi.pdf
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