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PLATAFORMES DE TREBALL COL·LABORATIU 

MENTIMETER (https://www.mentimeter.com/) 
Programa per a realitzar presentacions, enquestes, concursos i tallers interactius en 
línia. 

Pros: 
• Té versió per a mòbils a través de codis QR
• Fàcil aprenentatge
• Permet l’anonimat en les interactivitats

Contres: 
• No és compatible amb PowerPoint
• És de pagament. Té una versió gratuïta amb límit de pantalles
• Només té versió en anglès

Vídeo d’exemple de funcionament: www.vimeo.com/mentimeter 

KLAXOON (https://klaxoon.com/) 
Plataforma similar a l’anterior, especialment pensada per a grups de treball on s’hagi 
de compartir o discutir idees. 

Pros: 
• Permet preparar i treballar reunions tant presencialment com a distància a

través de qualsevol aparell mòbil
• Permet fer en temps real aportacions en línia, enquestes en directe o votacions
• Permet organitzar la informació en un disseny similar als post-it

Contres: 
• És de pagament. Permet una prova de 15 dies.
• Només té versió en anglès

Vídeo d’exemple de funcionament: http://bit.ly/TutorialKlaxoon 
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LOOMIO (https://www.loomio.org/) 
Programa que permet crear grups de discussió i la presa de decisions. 

Pros: 
• Disponible en castellà
• Fàcil interface i ús de la plataforma

Contres: 
• No té versió app
• És de pagament. Té una versió lliure de prova.

Vídeo d’exemple de funcionament: https://youtu.be/Zlzuqsunpxc 

STORMBOARD (https://stormboard.com/) 
Eina en línia que permet desenvolupar brainstorming o pluja d’idees col·laboratives. 

Pros: 
• Permet crear diversos brainstormings alhora, alguns d’ells fins i tot per a grups

privats i, a més, es poden compartir amb grups externs
• Interfície de fàcil aprenentatge

Contres: 
• La versió gratuïta és un pèl limitada

Vídeo d’exemple de funcionament: 
https://www.youtube.com/watch?v=hveT564yNIg 
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MURAL (https://www.mural.co/) 
Espai de treball digital (similar a pissarra digital) per a la col·laboració visual entre 
equips, ja sigui de forma presencial o a distància i en qualsevol dispositiu. 

Pros: 
• Fàcil aprenentatge d’ús.
• Funcionament amb plantilles i notes tipus post-it.

Contres: 
• No té versió gratuïta, però ofereix una versió de prova.
• App només per a sistema operatiu iOS.
• No dona gaire opcions de personalització dels dissenys.

Vídeo d’exemple de funcionament: https://www.youtube.com/watch?v=mBFFpsy-
RUo 

MIRO (http://miro.com) 
Pissarra en línia per a col·laboració visual. Es poden compartir imatges, vídeos, notes 
adhesives, documents i altres arxius de Google Drive. 

Pros: 
• Permet el debat entre els diversos membres de l’equip.
• Facilitat d’aprenentatge i ús.
• Plantilles predefinides.

Contres: 
• Només en anglès.
• No té versió gratuïta, però ofereix una versió de prova.

Vídeo d’exemple de funcionament: 
https://www.youtube.com/watch?v=E4PiBUVHlLo 
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TRELLO (http://www.trello.com) 
Aplicació al núvol de treball col·laboratiu per a l’organització de tasques amb la creació 
de calendaris, sincronització, etc. a través de la gamificació. 

Pros: 
• Gratuït.
• Basat en taulers, llistes i targetes. Aquestes últimes canvien de llista a mesura

que van avançant les tasques.
• Suporta tot tipus d’arxius (text, imatges, vídeos...)

Contres: 
- 

Vídeo d’exemple de funcionament: 
https://www.youtube.com/watch?v=sZd7uUPigk8 

CONCEPTBOARD (http://www.conceptboard.com) 
Eina de treball col·laboratiu similar a les anteriors. 

Pros: 
• Fàcil d’utilitzar, amb el compte de Gmail.
• Permet treballar amb tot tipus d’arxius.

Contres: 
• De pagament, però amb una versió de prova.
• Només versió en anglès.

Vídeo d’exemple de funcionament: https://vimeo.com/146093109 
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SKETCHBOARD (https://sketchboard.io/) 
Pissarra online per a l’intercanvi d’idees, la col·laboració i l’intercanvi de comentaris en 
treball presencial i en remot. 

Pros: 
• Editor senzill drag and drop per fer pluja d’idees, prendre notes i crear mapes

mentals senzills. És molt senzill d’utilitzar i divertit.
• Funcionament similar a les altres pissarres virtuals anteriors.

Contres: 
• Versió gratuïta molt limitada.
• Només en anglès.

ALTRES APLICACIONS I PLATAFORMES AMB DIFERENTS FUNCIONALITATS QUE US 
PODEN SER D’INTERÈS: 

• CEREBRITI: https://www.cerebriti.com/ Per a crear jocs interactius (puzzles,
parelles, mapes,...)

• JEOPARDY ROCKS: https://www.playfactile.com/  Per a crear trivials
• JIGSAW: https://www.jigsawplanet.com/  Per a crear puzles
• EDUCAPLAY: https://www.educaplay.com/ Per a crear trivials
• POPPLET: https://www.popplet.com/   Per a crear mapes mentals
• RANDOM NAME PICKERS: https://www.classtools.net/random-name-picker/

Per a crear ruletes de noms aleatoris
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