
TREBALLEM 
AL NÚVOL

EINES GRATUITES I RECURSOS A INTERNET



QUÈ ENS 
OFEREIX EL 
TREBALL AL 

NÚVOL?

● Què es el núvol 
● Avantantges i desavantatges
● Noves maneres de treballar
● Emmagatzematge i dispositius



10 novembre

Presentació: Què es el núvol? 
Navegadors, cercadors, 
dominis, configuració e-mail

17 novembre

Funcions avançades del nostre 
compte d’email. Serveis 
vinculats al nostre compte. 
Google Drive i Microsoft Teams

24 novembre

Treball en línia, aplicacions 
i eines gratuïtes pel treball 
en xarxa. Xats i 
videotrucades

1 desembre

Els arxius i el núvol. 
Crear, guardar i compartir 
arxius. Protecció de dades 
i seguretat

Exercicis pràctics. Recursos per 
guardar informació, programes 
gratuïts d’edició, plataformes, 
arxius, emmagatzematge…

CALENDARI LECTIU



QUÈ ÉS “EL NÚVOL”? 

● El “núvol" fa referència als servidors als quals 
s'accedeix a través d'Internet, i al programari i 
les bases de dades que s'executen en 
aquests servidors.

● L'emmagatzematge al núvol o cloud storage 
és un model d'informàtica que guarda una 
gran quantitat de dades, arxius i programes a 
internet, permetent accedir-hi des de 
qualsevol lloc i en qualsevol moment.

● És un espai virtual a on s’emmagatzemen 
dades i arxius, que no depèn d’un espai físic 
com pot ser el nostre dispositiu, un disc dur o 
una memòria USB. 



NAVEGADORS, CERCADORS I ALTRES SERVEIS

Has fet servir algún espai virtual?

Les empreses que ofereixen espai al 
núvol són molt famoses i segur que  
hem fet servir el seu núvol sense 
saber-ho. 

Per fer-lo servir només necessitem un 
compte de correu electrónic i una 
contrassenya.



PRÀCTICA 1
- Verificarem el nostre compte d’ e-mail i entrarem des de l’ordinador
- Qui no en tingui o vulgui practicar, crearà un compte d’email a Gmail  o 

Microsoft per fer les pràctiques
- practicanuvol1@gmail.com
- practicanuvol2@gmail.com

mailto:practicanuvol1@gmail.com


PRÀCTICA 2
Averigua què tens al núvol amb el teu compte d’email

- Entra al teu compte d’email 
- Entra a Drive 
- Mira quins arxius hi ha



QUÈ HEM DE 
TENIR EN 

COMPTE PER 
INTERACTUAR 

AL NÚVOL?

● Netiqueta o normes de comunicació
● Seguretat
● Informació i eines

http://www.youtube.com/watch?v=_2JkBS0Nj1A


COMUNICACIÓ PROFESSIONAL: XATS I E-MAILS

XATS

Google Drive/Workspace

TEAMS / OneDrive

iCloud (Apple)

Grup de Whatsapp 

Xarxes

E-MAILS

Frequència

Elements: CC, CO, assumpte, signatura

Contingut



CONFIGURACIÓ DEL CORREU (Gmail)



CONFIGURACIÓ DEL CORREU (Outlook)

Guia i tutorials: 

support.microsoft.com 

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE3U3OE?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es


PRÀCTICA 3
Crea un email amb varios destinataris o a 
formacionescomunicación@gmail.com

- Adjunta una carpeta o varios arxius (imatge/text) 
- Programa dia/hora 
- Fes ús de l’eina “confidencial”



CREAR I COMPARTIR ARXIUS AL DRIVE



PRÀCTICA 4
Comparteix un arxiu amb altres usuaris per treballar en línia

- Obre una de les aplicacions de Google: Word, Photos, Excel… O bé 
descarrega un arxiu d’internet (p.ex una imatge lliure de drets)

- Posa-li un nom a l’arxiu o puja l’arxiu al teu Drive des del teu PC
- Sel.lecciona el teu arxiu i comparteix-lo amb altres destinataris 

formacionescomunicacion@gmail.com



COMUNICACIÓ PROFESSIONAL: VIDEOXATS

ZOOM 

TEAMS

GOOGLE HANGOUTS

JITSI Meets

Entrevistes de treball, treball col.laboratiu, formació laboral… És un nou canal 
professional de comunicació. Coneix les plataformes!

https://www.zoom.us/test
https://support.microsoft.com/es-es/office/formaci%C3%B3n-en-v%C3%ADdeo-de-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://hangouts.google.com/
https://meet.jit.si/


PRÀCTICA 5: CREAR UN EVENTO ONLINE

Crearem una reunió / evento al 
calendari de Google

- Data/ hora
- Persones convidades
- Alerta per recordatori

La reunió serà una videotrucada entre 
els alumnes, i la programarem dins la 
hora de classe fent ús d’alguns dels 
emails d’alumne



EQUIPS PROFESSIONALS AL NÚVOL: TEAMS

TEAMS es una aplicació creada per Microsoft i d’ús corporatiu i professional. Hi ha modalitat gratuita
i de pagament, com la majoria d’aplicacions de Microsoft (Office, Skype…) 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/group-chat-software?rtc=1#Key-message2


DONAR-SE D’ALTA A TEAMS

Per accedir a TEAMS, cal un compte de correu electrònic i entrar a l’aplicació. 

https://support.microsoft.com/es-es/office/reg%C3%ADstrate-para-teams-gratis-cl%C3%A1sico-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1
https://support.microsoft.com/es-es/topic/crear-un-equipo-de-personal-en-microsoft-teams-314ac9d5-36a9-408e-8ae4-7ef20e9f1ddf

