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URL: https://drive.google.com
Editors senzills de text, de presentacions, de fulls de
càlcul, de formularis...
És especialment potent a l'hora de compartir i permetre
el treball col·laboratiu en el mateix document
Permet recuperar versions anteriors dels documents
Fàcilment incrustable en sites i pàgines web
Requereix tenir un compte Google (gmail o xtec)
Ofereix 5GB gratuïts per compte
No hi ha publicitat
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URL: http://picasa.google.com/
Edició bàsica i retoc fotogràfic senzill.
Cataloga i gestiona les imatges en local.
Inclou les eines de Picnik
Gestiona galeries de fotos i vídeos i permet embedir
Existeix una versió en local que permet crear mosaics,
vídeos, etc. i que es pot sincronitzar amb la versió
online
Admet so
El servei online (ÀLBUMS WEB PICASA) ofereix 30 Gb
Per a embedir
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URL: http://es.scribd.com/
Admet documents doc, txt, ppt, xls, ps, pdf
Basat en materials flash que permet obtenir codi i
incrustar o posar-ne reproductor
Permet descarregar els materials si l’autor/a n’ha donat
permís
No consta límit d’espai de documents
El seu funcionament és molt similar a Docstoc, WePapers
i Issuu
Exemple: http://es.scribd.com/doc/14956631/Que-fem-amb-les-fotos-delcurs-2

Tutorial: http://es.scribd.com/doc/40759712/Scribd-DocumentosPublicaciones-en-Linea
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URL: http://issuu.com/
Servei en línia que permet la visualització de material
digitalitzat (llibres, portafolis, revistes, diaris…)
Fa servir un format que permet visualitzar dues pàgines
alhora, i hom pot passar pàgina de manera semblant a
l’objecte físic
No consta límit de pes en l’allotjament total. Per document
és de 100MB o 500 pàgines.
Dóna el codi per incrustar en diferents tipus de plataforma
(embed, image, object…)
Si es mira el document a la pàgina d’Issuu sovint apareix
publicitat.
Tutorial: http://issuu.com/juanmi.munoz/docs/tutorial_issuu
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Es poden carregar presentacions (públiques o privades)
Les presentacions es poden descarregar per reusar-les o
modificar-les
Es poden incrustar en blocs, espais web i intranets
Es comparteixen a Twiter, Facebook i Linkedin
Es poden sincronitzar les presentacions amb audios per a
les webinars
Es poden incrustar vídeos de Youtube dins la presentació
Disposa d’una versió de pagament amb analítics, publicitat
pròpia, novetats...
Límit d’espai per document a carregar: 100MB.
Exemple: http://www.slideshare.net/kandid56/pastanaga
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Aplicatiu amb una part gratuïta per a generar "llibres
digitals" a partir d'un document de text o d'una
presentació. Surt una línia de publicitat que es pot
tancar. Sense límit de publicacions.
Permet inserir-hi hipervincles "a posteriori":, des de
calaméo, hi ha l'opció "enlaces" que obre un petit editor.
Seleccionant un espai de la pàgina, s'hi pot afegir un
enllaç a un lloc web (web, imatges, videos, arxius de
so...) o a una altra pàgina del document o fer que la
zona marcada s'ampliï.
Requereix registre
Un exemple: http://www.calameo.com/read/000303593527171a57250
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URL: http://www.authorstream.com
Permet carregar documents en format de presentacions
locals i compartir-les
Accepta animacions dels elements i transicions entre
diapositives
Reprodueix l'àudio de fons de cada diapositiva (no
permet el mateix àudio per totes) Aquestes opcions
s'amplien amb Office 2007
(http://www.authorstream.com/desktop/ )
Ofereix codi EMBED de mida autoajustable per inserir
en un lloc web
Necessita registre
Un exemple:
http://www.authorstream.com/Presentation/cullellsala-110531-
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URL: http://prezi.com/
Programa de presentacions online, en constant
actualització, que permet diferents estructures (linials o
no) i visualitzacions (en destaquem el ZOOM)
La presentació se situa en un llenç virtual que pot
incloure text, imatge fixa, vídeo, so, diagrames, pdf,
PowerPoint, ... Permet marcat l'itinerari de la
presentació una vegada col·locats tots els elements
Permet compartir les presentacions i reutilitzar-les
Necessita registre. Ofereix una llicència educativa per
al professorat amb prestacions superiors a la llicència
ordinària gratuïta
Un exemple: http://prezi.com/btwsrrlszuq0/presentaciopla-tac-2013-pau-folch/
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URL: https://mural.ly/
Format tauler d'anuncis
Permet la inserció de documents google
drive, pdf, imatges, vídeo, text i enganxines
Es pot compartir entre diversos usuaris
Es pot embedir
Conserva la disposició dels elements de
quan el tanques
Cal registre
Un exemple: http://blog.mural.ly/en/
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URL: http://www.kizoa.es/
Permet fer presentacions fotogràfiques amb inserció de
so i transicions. S’hi pot afegir text
També es poden fer col·lages, però en la versió lliure et
dóna molt poques opcions
Té una versió de pagament que et permet accedir a
més efectes, transicions,... També, afegir-hi vídeos
Es pot compartir directament en diferents xarxes socials
Es genera l’embed en diferents mides per incrustra-lo.
Cal registrar-se
No conté publicitat
Exemple:
http://www.kizoa.es/diapositivas/d6344576k6719677o2/ombres-nens
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Permet fer presentacions de temes en forma de pòster
digital.
Té una galeria de fons, imatges i animacions.
Permet incorporar textos, imatges, sons i videos propis.
Cal registrar-s'hi.
La part gratuïta només permet el treball individual.
Pagant una quota, hi ha l'EduGlogster, on un "teacher"
pot gestionar i controlar el treball d'una aula de 25
alumnes.
Proporciona un embed per inserir en un bloc o lloc web
Sense publicitat.
Un exemple:
http://somespecialsanglada.blogspot.com.es/2011/06/murals-
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http://www.youtube.com/
Permet generar presentacions amb imatges i vídeos,
editar-los, editar transicions i títols, inserir fitxers de
so...
Enllaça amb Picasa
El resultat final és un vídeo de Youtube i s'embedeix
Permet fer canal d'usuari
Un exemple: http://youtu.be/J8jm1wxHWAQ

