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Enllaç a l'eina: 
https://www.adobe.com/at/products/fresco.html 

 

Descripció 
Adobe Fresco és un programa de dibuix i pintura. Podeu començar amb una prova 

gratuïta i actualitzar a una versió de pagament. És perfecte per a persones amb interès 

artístic, a qui agrada esbossar les seves idees i processos de treball d'una manera més 

creativa. Adobe Fresco té diversos pinzells i altres funcionalitats interessants que pots 

fer servir per dissenyar les teves idees. 
 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol.Màx 10 Paraules Descripció.Màx 30 Paraules 
Ajustaments preestablerts de pinzells Adobe Fresco permet utilitzar molts tipus diferents de 

pinzells per simular pintures físiques 

Bona alternativa per a Adobe Photoshop Tot i que hi ha algunes limitacions, les funcions principals són 
similars a les d'Adobe Photoshop, per exemple, estructures 
de capes i importació d'imatges. 

Creant animacions Adobe Fresco permet crear animacions pròpies quadre per 
quadre. Una manera fàcil d'il·lustrar el teu gif. 

 

Vídeos de Youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/watch?v=hmcTp-
GLkQ4 

Adobe Fresc Tutorial 
for Beginners 

Graph Desk Aquest tutorial és el començament 
perfecte per als creatius que volen 
començar a fer servir Adobe Fresco. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=2RuDvTio
Qf4 

10 Must know Adobe 
Fresc tips! 2020! 

Print Me Some Color Aquest vídeo mostra alguns consells 
increïbles que necessites saber en 
utilitzar Adobe Fresco. 

    

    

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://helpx.adobe.co
m/de/fresco/tutorials.ht
ml 

Tutorials zu Adobe 
Fresco. 

Adobe Fresc En aquesta pàgina web podeu trobar 
una llista variada de vídeos que 
mostren com començar amb Adobe 
Fresco. 
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Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzada per 
AMARIS) 
#Creativitat, #PensamentCreatiu, #Prototips (#CreacióDePrototips), #DissenyGràfic 
 

Nivell de dificultat 
Avançat 

 

Practica les teves habilitats 
Adobe Fresco permet a les ments creatives donar curs a les seves idees. En aquest 

programa podràs crear des de cartells publicitaris fins a petites animacions, així com 

dissenyar campanyes i fer esborranys. El progrés es pot reproduir com un lapse de 

temps generat per Adobe Fresco, que algú com un artista pot publicar a les xarxes 

socials, per exemple. 

 

Qüestionari (Escriu la resposta correcta en verd): 
 

P1: En quin tipus de fitxer es pot exportar l'obra final? 

 

- Només com a arxivi de Fresco. 

- Qualsevol tipus de fitxer, fins i tot com un arxiu de Photoshop 

- Jpeg i png 

- Només Gifs 

 

P2: Quin està inclòs al freemium?? 

 

- el pinzell preestablert amb l'estrella està inclòs al paquet freemium 

- 100 GB d'emmagatzematge al núvol 

- Accés a altres programes d'Adobe. 

- 2 GB d'emmagatzematge al núvol i el freemium és il·limitat en el temps 

 

  



 

 
 

Enllaç a l'eina: 
https://ideaflip.com/  

 

Descripció 
Idealflip us permet crear i editar notes en línia amb el vostre equip. T'ajuda a recopilar 

idees noves, organitzar els teus pensaments i visions, comentar-los i votar-los. Tot el 

que heu de fer és prendre notes i després agrupar-les manualment o connectar-les amb 

formes predefinides o dibuixades lliurement. 
 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Notes Té moltes notes adhesives acolorides que es poden editar fàcilment. 

Plantilles predissenyades Podeu començar amb un costat en blanc o podeu utilitzar una de les 

moltes plantilles predissenyades. 

Votació Els adhesius predissenyats faciliten la votació dels millors comentaris 

i notes. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/watch?v=6_kNB-
tFv7s 

Ideaflip - Realtime 
brainstorming and 
affinity diagrams 

IdeaFlip En aquest vídeo, aprendrà com fer una 
pluja d’idees en temps real i diagrames 
d’afinitat amb Ideaflip. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=mTvgBmN
0VD8 

Making use of the 
basics 

IngeniousPeoplesKnowledge En aquest vídeo, aprendrà a fer servir 
les funcionalitats bàsiques d'Ideaflip. 

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

    

    

    

 

 

Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzades per 
AMARIS) 
Creativitat / Pensament creatiu, Desenvolupament de serveis de productes, Treball en 

equip 

https://ideaflip.com/


 
 

Nivell de dificultat 
Bàsic 

 

 

 

Practica les teves habilitats 
Podeu fer una anàlisi DAFO amb els seus col·legues. Considereu quines són les 

Fortaleses, Debilitats, Oportunitats i Amenaces en el seu negoci. Idealflip té una 

plantilla predefinida que podeu utilitzar per fer això en temps real i en línia. 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Idealflip et permet 

 

- comparteix les teves notes adhesives públicament 

- votar a les notes dels altres 

- inserir una altra taula en aquesta 

 

P2: Idealflip té plantilles predissenyades? 

 

- Si 

- Potser 

- No 

 

 

  



 

 
 

Enllaç a l'eina: 
https://www.mindmeister.com  

 

Descripció 
Amb Mindmeister podeu crear mapes mentals de forma digital. Tot el que heu de 

recordar són 2 combinacions de tecles que us permetran crear noves sucursals i noves 

subcategories. Aprendrà com inserir i també canviar el contingut, el codi de color, així 

com inserir emojis o fins i tot vídeos perquè tot sigui més atractiu. Per tant, convertirà 

mapes mentals avorrits en una obra mestra visualment més atractiva. 
 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Description .Max 30 Words 

Temes Podeu triar entre els temes predissenyats. N'hi ha 

molts que podeu seleccionar a la barra d'eines. 

Elements d'acció Podeu aplicar elements d'acció com a mitjans, 

documents, comentaris a les notes. 

Disseny i estil Podeu editar i triar fàcilment diferents dissenys 

per personalitzar el vostre mapa segons les 

vostres necessitats i tema. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/watch?v=LK031sB5s
b8 

Introducing 
MindMeister: First 
look at the new map 
editor 

Mindmeister Aquest vídeo és una introducció a 
MindMeister que brinda una primera 
ullada al nou editor de mapes. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=VHgU9mv
9mD4 

How to use 
Mindmeister 

Daulat Hussain En aquest vídeo aprendràs a fer servir 
Mindmeister. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=mgp20Kue
nE4 

MindMeister for 
Startups 

Biggerplate Aquest vídeo explica com es pot fer 
servir MindMeister per a Startups. 

    

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

    

    

    

 

https://www.mindmeister.com/


 

 

Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzades per 
AMARIS) 
Creativitat / Pensament creatiu, Gestió de projectes i operacions, Treball en equip 
 

Nivell de dificultat 
Bàsic 

 

 

Practica les teves habilitats 
Tens un nou equip i una nova tasca desafiant. Per visualitzar-ho tot d'una manera millor, 

utilitza Mindmeister per crear un mapa mental per parlar sobre rols, responsabilitats i 

distribució de tasques. Això ho creem d'una manera més atractiva, en comptes 

d'enumerar aquests punts en un document avorrit. 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Mindmeister és una 

 

- Eina de construcció d'estratègia 

- Eina de mapes mentals 

- Eina de feedback 

 

P2: Quantes combinacions de tecles són necessàries per començar amb Mindmeister? 

 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

 

  



 

 
Enllaç a l'eina: 
https://miro.com/  

 

Descripció 
Miro és una pissarra en línia, que en realitat és molt polifacètica. És possible que ja 

sabeu que una pissarra pot ser molt útil per treballar en equips o grups de projectes. 

Aquí aprens a col·laborar amb els teus equips en temps real, però també de manera 

asíncrona. Ja sigui per pluja d'idees, gestió de projectes o reunions, podeu utilitzar Miro 

de diverses maneres. A la pissarra, podeu fer dibuixos, afegir notes adhesives virtuals, 

dibuixar formes i fletxes, i molt més. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Connexió amb Google La pissarra Miro està directament connectada a la cerca 

d'imatges de Google, cosa que facilita la inclusió 

d'imatges d'Internet. 

Moltes plantilles Hi ha moltes pissarres predissenyades que podeu 

utilitzar com a plantilla. 

Col·laboració activa Miro es pot compartir fàcilment amb altres sense 

necessitat de crear un compte. També pots veure qui hi 

està treballant activament. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/watch?v=aHkUl-
yUExE&list=PLmiHe0R4h
bzRbpqJVs2HllnjhrTeiDV
sE&index=3 
 

How to create content 
in Miro 

Miro Aquest vídeo explica com crear 
contingut a Miro. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=uEf3cwlrHJ
A&list=PLmiHe0R4hbzRb
pqJVs2HllnjhrTeiDVsE&i
ndex=4 
 

How to collaborate in 
Miro 

Miro En aquest vídeo aprendràs com 
col·laborar a Miro. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ynxoouz4z
wA&list=PLmiHe0R4hbz
RbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE
&index=5 
 

How to move around 
a board in Miro 

Miro Aquest vídeo explica com moure's per 
un tauler a Miro. 

    

 

https://miro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5


 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/channel/UCfhGfgBK
DcFI74bBJ9yjLDQ 

Miro - Official 

Channel 

Miro És el canal oficial de Youtube de Miro 
amb molts tutorials i vídeos instructius. 

    

    

 

 

Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzades per 
AMARIS) 
Gestió de projectes i operacions, Treball en equip, Creativitat. 
 

Nivell de dificultat 
Intermedi 

 

 

Practica les teves habilitats 
Suposem que vostè i els seus col·legues estan treballant a diferents llocs. No obstant 

això, s'acosta un important curs en línia que s'ha de planificar i coordinar entre tots 

vosaltres. Així que decideix utilitzar Miro i configurar una pissarra en línia. Convida els 

seus col·legues a treballar a la mateixa pissarra alhora. A més d'anotar diversos temes, 

també recopiles enllaços i fotos que són útils per visualitzar el contingut del curs. 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Miro és una 

 

- finestra digital 

- pissarra digital 

- espai digital 

 

P2: Es pot fer servir Miró 

 

- asíncron 

- temps real 

- asíncron i en temps real. 

 

  



 

 
 

Enllaç a l'eina: 
http://www.padlet.com 

 

Descripció 
Padlet és perfecte per fer servir en el treball en equip interactiu. És un tauler d’anuncis 

digital que permet incloure imatges, textos, dibuixos i enllaços. Padlet ofereix algunes 

plantilles predissenyades per a principiants, que pots utilitzar immediatament. A més, 

pots xatejar amb els participants mentre treballen junts al teu tauler digital. Podeu 

personalitzar fàcilment el títol, el disseny i la configuració privada. 
 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
 

Afegir caixes En aquest quadre podeu introduir text, inserir enllaços, afegir 
clips d'àudio o vídeo, arrossegar documents. 

Aprovar publicacions Com a moderador de Padlet teniu l'opció d'aprovar cada 
publicació abans que aparegui a la pàgina per tenir control sobre 
el contingut. 

Compartir en privat o en públic El Padlet es pot fer públic o privat. Amb un enllaç o codi QR pots 
accedir a la Padlet. També podeu protegir-lo amb una 
contrasenya. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 
 

Enllaç Títol Autor 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=U3P5QyS
mLeU 
 

Introduction to Padlet Padlet Una introducció ràpida a Padlet per 
aprendre com configurar fàcilment un 
tauler i compartir-lo amb els altres. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=1wl2awEE
x10 
 

Padlet Examples and 
Idees 

21st century education by 
Katie 

Et mostra diferents idees per a Padlet. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=OPkq5q8n
RbM 
 

Padlet Tutorial - How 
to get started Guide 

Evgenii Permiakov Aquest vídeo explica com convidar 
altres persones i com moderar 
discussions en línia. 

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

 

Enllaç Títol Autor Descripció 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 
 

Enllaç Títol Autor 
 

    

    

http://www.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU
https://www.youtube.com/watch?v=1wl2awEEx10
https://www.youtube.com/watch?v=1wl2awEEx10
https://www.youtube.com/watch?v=1wl2awEEx10
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM


 

 

Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzades per 
AMARIS) 
Creativitat / Pensament creatiu, Treball en equip, Prototips 
 

Nivell de dificultat 
Bàsic 

 

Practica les teves habilitats 
Diguem que tens un projecte i vols fer-ne una bona divisió. En fer-ho, crees una llista 

amb els noms dels teus col·legues. Després, creeu targetes individuals amb les tasques 

pendents més importants per a aquest projecte. Després, convida els teus col·legues a 

aquest tauler de pàdel i discuteix aquest arranjament amb ells. Tu i els teus col·legues 

poden moure les targetes de banda a banda i afegir més targetes si és necessari. 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Què no pots pujar a Padlet? 

 

- Text 

- Programes 

- Imatges 

- Enllaços 

 

P2: Escriu la teva pregunta aquí 

 

- Resposta 1 

- Resposta 2 

- Resposta 3 

- Resposta 4 

 

  



 

 
 

Enllaç a l'eina: 
https://www.popplet.com  

 

Descripció 
Popplet és obert i gratuït. Podeu recopilar les vostres primeres idees i compartir-les amb 

altres. Aprendràs com pot presentar el seu contingut a Popplet i recopilar les seves idees 

i pensaments amb text, imatges, vídeo, dibuixos i dibuixar les relacions entre ells. El 

mode de presentació és força inusual per a una eina de mapes mentals, però molt 

pràctic. Popplet és fàcil d’usar i ideal per a principiants. Podeu utilitzar-lo per a 

diferents propòsits i creatius. Ja sigui a l'aula amb els alumnes o per idear, intercanviar i 

crear idees per al nou negoci. 

 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Creació de Popplets nous Després del registre, podeu crear un popplet nou. Aquest serà 

el teu mur per compartir. Has de donar-li un nom i color de 
fons. 

 

Editant Popples Amb un doble clic, apareix una finestra emergent, que es pot 

editar fàcilment i omplir-la amb contingut. Podeu inserir 

imatges, vídeos, canviar el color i molt més. 

Compartint Popplet Amb el botó "Compartir" es pot fer visible públicament un 

popplet, també a Facebook i Twitter. Usant el botó "afegir 
col·laborador" és possible compartir-lo amb altres persones, 

que també necessiten tenir un compte. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.com
/watch?v=HdGbELqaIYk 

Popplet Tutorial 

 

Rachel Mandel Aquí aprendrà bàsicament com utilitzar 
Popplet. 

https://www.youtube.com
/watch?v=V-DPJ1szYTk 

Popplet - How to use 
the App 

Oliver Tompkins En aquest vídeo aprendràs a fer servir 
l'Aplicació Popplet al teu Smartphone. 

    

 

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.popplet.com/


 
https://www.popplet.co
m/blog/tutorial-getting-
started-all-about-
popples 

Tutorial: Getting 
Started – All About 
Popples 

 

By Gary Darling  Aquí aprendràs tot sobre popples i com 
editar-los. 

    

    

 

 

Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzades per 
AMARIS) 
Creativitat, Prototips, Treball en equip, Comunicació 
 

Nivell de dificultat 
Bàsic 

 

Practica les teves habilitats 
Imagineu que heu d'organitzar un esdeveniment. L’esdeveniment ha de tenir un 

concepte determinat. Ara ha de pensar amb els seus col·legues sobre el que ha de tenir 

cura de no oblidar. Les invitacions, el menjar i molt més. Per recopilar tot això, podeu 

fer una pluja d'idees juntament amb els seus col·legues i crear primer un popplet i també 

afegir enllaços útils del lloc web o fins i tot imatges inspiradores com a referència per a 

l'esdeveniment.   

 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Pots compartir també el teu Popplet a Facebook? 

 

- Si 

- No 

 

P2: com es diuen les capsetes? 

 

- pepples 

- papples 

- pipples 

- popples 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 
Enllaç a l'eina 
www.figma.com  

 

Descripció 
Figma és una aplicació d’edició de gràfics i disseny dinterfície dusuari basada en la 

web. L'eina és útil per a una sèrie de treballs de disseny gràfic: des de llocs web 

wireframing, disseny d'interfícies d'aplicacions mòbils, dissenys de prototips, creació de 

publicacions a les xarxes socials. 

Figma es pot fer servir en línia, de fàcil accés. L'emmagatzematge al núvol està 

disponible. Tots els fitxers no guardats es desen automàticament en esborranys. 

L'eina és útil per a la col·laboració en equip, és possible que més editors treballin en un 

projecte alhora. Els editors també poden comentar directament, cosa que permet la 

discussió remota. 
  

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Disseny fet fàcil Amb una moderna eina de llapis que permet dibuixar en 

qualsevol adreça; l'eina d'arc permet dissenyar arc instantani; 
amb OpenType pots personalitzar fàcilment les fonts. 

Construcció i interaccions intuïtives Els botons poden canviar de mida segons la mida del text 
inserit i els elements de les llistes es poden reorganitzar 
fàcilment amb un sol clic. 

Complements Hi ha diferents components que pot aprofitar, com ara: 
Imatges d'estoc,diagrames de flux,accessibilitat de 
color,gràfics,icones 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/c/Figmadesign 

Figma official Youtube 

channel 

Figma Aquesta llista de reproducció us guiarà 
a través de les funcions clau de Figma, 
des del procés de disseny, la creació de 
prototipats i el disseny d'una aplicació 
mòbil. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLFW6c
t83_wC_N-
IrrU60lH4G0dV6u1B4n 

Learn Figma for UX/UI 
Design master course 

Self Study Space Aquests tutorials us permeten aprendre 
l'essencial de l'ús de Figma: 
- Fonaments de Figma. 
- Com iniciar un projecte de Figma. 
- Com afegir contingut al vostre 
projecte de disseny treballant amb 
marcs. 
- Aprendre a crear i editar formes, 
dibuixar, agregar i formatar text.- 
Aprengui a crear un prototipat, 
comparteixi dissenys utilitzant les 

http://www.figma.com/
https://www.figma.com/c/plugin/738454987945972471/Unsplash/
https://www.figma.com/c/plugin/733902567457592893/Autoflow/
https://www.figma.com/c/plugin/733343906244951586/Color-Blind/
https://www.figma.com/c/plugin/733343906244951586/Color-Blind/
https://www.figma.com/c/plugin/734590934750866002/Chart/
https://www.figma.com/c/plugin/735098390272716381/Iconify/


 
funcions de col·laboració. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Gu1so3pz
4bA&ab_channel=Desig
nCourse 

The Figma 2021 Crash 
Course by Example 

DesignCourse El vídeo cobreix els següents temes a 
Figma, usant exemples pràctics: 
- oferta de Scrimba 
- Barra de navegació 
- Secció d'heroi 
- Finalització de la pàgina d'inici 
- Pàgina "La nostra feina" 
- Prototipats 
- Interacció de desplaçament 
- Animació intel·ligent 

    

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

    

    

    

 

 

Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzades per 
AMARIS) 
#desenvolupamentserveisproductes #prototipats #creativitat 

 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 
Intermedi 

 

Practica les teves habilitats: 
Està presentant la nova aplicació de comerç electrònic als seus socis. 

Usant Figma, dissenya: 

- Pàgina d'inici de l'aplicació 

- Pàgina de registre 

- Perfil de l'usuari 

En crear aquests elements, utilitzeu imatges, formes i il·lustracions. 

  

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Quin és el nom de l'eina per crear pàgines de treball a diferents plataformes? 

 

- Line 

- Frame 

- Star 

- Pen 

 

P2: Quina d'aquestes formes no està disponible al menú de Figma?? 

 

- Rectangle 

- Polígon 

- Estrella 

- Cor 



 

 

 

 
Enllaç a l'eina 
www.bubble.io 

 

Descripció 
Bubble és una plataforma de desenvolupament que no requereix codificació, un 

llenguatge de programació visual. Permet a persones sense coneixements tècnics crear 

aplicacions web sense necessitat d'escriure codi. Podeu dibuixar la interfície arrossegant 

i deixant anar elements en una pàgina i definint fluxos de treball per controlar la lògica. 

La visió de Bubble és fer que la codificació manual per a aplicacions web quedi 

obsoleta en gran mesura. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Editor d'arrossegar i deixar anar Això us permet crear fàcilment la majoria de les aplicacions, 

incloses solucions de tipus mercat per a qualsevol indústria, 
portals de corretatge, programari de facturació i/o 
programació, portals d'atenció al client per a empreses 
físiques. 

Editor de flux de treball visual Per afegir accions a esdeveniments (elements específics 
activats per l'usuari), per exemple, quan feu clic en un botó 
de pàgina, la pàgina apareix. 

Suport comunitari Bubble ofereix un fòrum on podeu obrir temes de discussió, 
intercanviar i enviar idees i parlar amb altres usuaris. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/c/BubbleIO/feature
d 

Bubble official 

youtube channel: 

Bubble Aquesta àmplia sèrie de vídeos us 
guiarà a través de l'ús i les 
funcionalitats de Bubble: des de vídeos 
fàcils d'incorporació, descobriment dels 
fonaments fins a consells ràpids i una 
guia pas a pas per crear la seva pròpia 
aplicació. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLCXsjZ
f1gLSLaF_7ZH0nyvwnm
S4JHEgXN 

Bubble beginner's 
guide 

 
zeroqode 

És una guia pas a pas de Bubble i una 
introducció de característiques. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=6OKVj1A9
OcY&ab_channel=Coach
ingNoCodeApps 

In-Depth Bubble.io 
Tutorial: How to Build 
ANY Type of App 
Without Code on 
Bubble 

 
Coaching No Code Apps 

Aquest vídeo t'ensenyarà: 
-Quin conjunt bàsic de funcions 
necessita a la seva aplicació Bubble 
-Com construir aquestes 
característiques usant Bubble.io 
(anteriorment Bubble.is) 
-Com personalitzar-los a la teva pròpia 
aplicació sense codi, sense importar per 
a quin mercat o nínxol sigui. Aquest 
tutorial cobreix els conceptes bàsics 
perquè pugui començar 

http://www.bubble.io/


 
immediatament. Després de veure 
aquest vídeo, comprendrà el que pot 
aconseguir amb Bubble, a més de com 
crear les funcions principals de la seva 
aplicació Bubble. 

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://bubble.io/acade
my 

Bubble Academy. Link 

to videos, manual and 

coaching 

Bubble Recursos d'aprenentatge que ofereix 
Bubble. 
Cobreixen la necessitat d'habilitats 
bàsiques, com ara navegar per la 
plataforma, fins a funcions més 
avançades. 

https://bubble.io/blog/g
et-started/ 

Get started with 
Bubble in 10 days 

Bubble - Vivienne Chen Aquesta guia és per a persones que són 
noves a la idea de crear una aplicació 
web. 
Seguint el tutorial de 10 dies, estarà 
llest per llançar la seva aplicació. 

 

 

Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzades per 
AMARIS) 
#desenvolupamentserveisproductes #prototipats #desarrolloweb 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Intermedi 

 

Practica les teves habilitats: 
Acabes d'obrir un restaurant nou. Creeu els conceptes bàsics de la vostra pròpia 

aplicació per lliurar menjar usant Bubble.io: 

- Creeu una pàgina d'inici de sessió/registre que inclogui una imatge i text, personalitzeu 

el fons i el botó de registre. 

- Crear una pàgina on es mostrin les opcions de menjar. 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Què pots fer amb Bubble.io? 

 

- Crear mercat 

- Crear xarxes socials 

- Crear CRM 

- Tot això 

 

P2: Quina de les funcions següents a l'editor de Bubble us permet dissenyar la interacció 

de l'usuari? 

 

- Disseny 

- Flux de treball 

- Dades 

- Ajustaments 



 

 
 
Enllaç a l'eina 
www.balsamiq.com 

 

Descripció 
Balsamiq és una eina de disseny d'interfície d'usuari basada a la web per crear 

wireframe (de vegades anomenades maquetes o prototips de baixa fidelitat). Podeu 

utilitzar-lo per generar esbossos digitals de la vostra idea o concepte per a una aplicació 

o lloc web, per facilitar la discussió i la comprensió abans d'escriure qualsevol codi. 

Permet als dissenyadors organitzar ginys preconstruïts utilitzant un editor WYSIWYG 

d'arrossegar i deixar anar. L'aplicació s'ofereix en una versió d'escriptori i un 

complement per a Google Drive, Confluence i JIRA. 

Balsamiq es pot utilitzar per visualitzar idees, per crear una maqueta fins i tot abans que 

es lliuri la idea final. 
 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Editor d'arrossegar i deixar anar Permet la construcció intuïtiva 

Plantilles Us permet construir una estructura bàsica de la interfície. 

Col·laboració i feedback Permeteu que diversos editors treballin i comenten sobre el 
mateix projecte. El disseny estil esbós de l'eina ajuda a 
centrar-se a l'estructura. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/c/balsamiq 

Balsamiq official 

YouTube channel 

Balsamiq En aquest canal, trobareu vídeos sobre 
presentacions de productes; tutorials i 
vídeos instructius; enregistraments de 
wireframe en viu. 

    

    

    

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://balsamiq.com/le
arn/courses/intro-to-ui-
design/ 

Introduction to User 

Interface Design 

through Wireframes 

Balsamiq wireframing 
Academy 

Aquest curs us brindarà les habilitats 
bàsiques per dissenyar interfícies 
d'usuari, us ensenyarà els conceptes 
bàsics de la interfície d'usuari i 
exemples professionals pràctics. 

https://balsamiq.com/le
arn/articles/#/ 

Articles Balsamiq wireframing 
Academy 

Aquests articles us ofereixen una idea 
de les tècniques, consells i pautes per 
utilitzar Balsamiq de la millor manera. 

https://balsamiq.com/le
arn/resources/ 

More Learning 
Resources 

Balsamiq wireframing 
Academy 

És una col·lecció de llocs web, pautes, 
vídeos, articles i llibres específics per al 
disseny de la interfície dusuari i 
lexperiència de lusuari. 

https://balsamiq.com/t
utorials/ 

Quick tips Balsamiq Explica trucs de wireframing per als 
usuaris més avançats. 

https://balsamiq.com/le Courses Balsamiq wireframing Classes gratuïtes en línia de disseny i 

http://www.balsamiq.com/


 
arn/courses/ Academy estructura dinterfície dusuari per a 

gerents de producte, empresaris i altres 
no dissenyadors. 

 

 

Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzades per 
AMARIS) 
#productoserviciodesarrollo #dissenyogràfic #prototipats 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Intermedi 

 

Practica les teves habilitats: 
Suposem que esteu llançant la seva línia de joieria. 

A partir d'un lloc web ja existent d'un restaurant que us agrada, recrea el disseny per al 

vostre propi lloc web. 

- Copieu i torneu a crear les pantalles de la pàgina d'inici (per al seu lloc web) i la 

pàgina de joieria (menú) 

- Copieu cada pantalla de wireframes i enganxeu-les a les pàgines d'estructura amb fils 

- Vincular els wireframes 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Quina de les afirmacions següents és veritat sobre els wireframes? 

 

- Utilitzeu només text per mostrar la ubicació final del contingut i els elements de 

navegació. 

- Utilitzeu formes, icones i, de vegades, imatges per mostrar la ubicació del 

contingut i els elements de navegació. 

- Utilitzeu il·lustracions dibuixades a mà per mostrar la ubicació final del 

contingut i els elements de navegació. 

- Utilitzeu tants colors brillants com sigui possible per mostrar la ubicació del 

contingut i els elements de navegació. 

 

P2: Com s'afegeix Lorem Ipsum als controls de text? 

 

- Còpies i pegues text de Google 

- Fa clic dret al control de text i selecciona "Agregar text" 

- No hi ha cap funció per fer-ho. 

- Escriu "lorem" en un control de text 

 
  



 

 

 
Enllaç a l'eina 
www.thunkable.com 

 

Descripció 
Thunkable és una plataforma sense codi per crear aplicacions mòbils natives per a 

qualsevol sistema operatiu. 

A Thunkable, qualsevol persona pot dissenyar fàcilment belles aplicacions, configurar 

funcionalitats utilitzant blocs d'arrossegar i deixar anar, i carregar aplicacions a Google 

Play Store i Apple's App Store. També podeu crear aplicacions web, que són 

aplicacions que no necessiteu descarregar ia les que es pot accedir directament en línia. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Arrossega i deixa anar blocs de colors Això facilita als principiants crear una aplicació. 

Animacions i plantilles Lajudarà a donar forma a la seva aplicació. Podeu començar a 
construir-lo a partir d'un disseny preconstruït; Les animacions 
(que es poden afegir des de Lottie Component) faran que la 
seva aplicació es vegi professional i atractiva. 

Proves en viu Us permet obtenir una vista prèvia i provar la vostra aplicació 
al dispositiu mòbil connectant-la al navegador. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/c/Thunkable 

Thunkable official 

Youtube channel 

Thunkable Amb aquests vídeos, veureu exemples 
pràctics de com crear diferents tipus 
d'aplicacions (per exemple, traductor, 
visor d'aplicacions web, enquestes, 
qüestionaris) juntament amb tutorials 
d'arrossegar i deixar anar. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLArgG
KS_QtY78GdkeGpvqAgid
1_34N2gl 

How to use the 
Thunkable design 
properties 

Darren Ambles Una llista de reproducció de 8 vídeos 
que us guiarà a través de les propietats 
de la pantalla Disseny. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLArgG
KS_QtY6vz3tYsWISsOral
8Wznkl3 

Thunkable blocks for 
the complete 
beginners 

Darren Ambles Una llista de reproducció de 6 vídeos 
que us permetrà aprendre els 
conceptes bàsics de la codificació i com 
utilitzar la pantalla de blocs, els 
components i les funcions. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLArgG
KS_QtY51k2nI_w5QtZSu
469y-20g 

My Best Thunkable 
Tips and tricks 

Darren Ambles Una llista de reproducció de 9 vídeos 
que ofereix consells i trucs per a 
principiants i usuaris avançats. 

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

    

    

    

 

http://www.thunkable.com/
https://lottiefiles.com/animation/component


 

 

Competències adquirides 
#desarrolloweb #dissenyogràfic #prototipat 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Bàsic 

 

Practica les teves habilitats: 
La seva nova aplicació ha guanyat ràpidament lèxit i ara necessita noves funcions, 

incloses les traduccions en viu. Usant blocs Thunkable: 

- Creeu text a veu, convertint el text escrit en veu quan es fa clic en un botó 

- Traduir paraules clau en un idioma que heu triat 

- Prova en viu l'aplicació bàsica al dispositiu 

 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Quins blocs s'utilitzen per canviar l'aparença i el comportament del vostre escenari i 

sprites? 

 

- Qualsevol component 

- Blocs canves 

- Blocs matemàtics 

- Qualsevol component 

 

P2: Quin component heu de fer servir per navegar a través de múltiples opcions de 

pantalla? 

- Navegar 

- Component invisible 

- Bloc de navegació 

- Navegador Drawer 

 
 

 

  



 

 
 

Enllaç a l'eina 
www.justinmind.com  

 

Descripció 
Justinmind és una de les eines de creació de prototipats i wireframing més populars per 

crear prototipats d'aplicacions web i mòbils. També ofereix opcions de col·laboració, 

interacció i disseny. 

Els prototipats de programari i els wireframes creats amb aquesta eina es poden 

compartir i provar en dispositius mòbils. 

L'eina de prototipats també genera HTML per a prototipats complets. 

Justinmind és altament personalitzable i no requereix grans habilitats tècniques per ser 

utilitzat. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Disseny UI L'eina de creació de prototipats permet als dissenyadors 

crear interfícies amb un sistema d'arrossegar i deixar anar. 
Justinmind té diversos kits d'interfície d'usuari preinstal·lats 
amb l'opció d'importar-ne de nous. 

Disseny d'interacció web Amb una àmplia gamma de disparadors i accions, Justinmind 
fa possible afegir interacció als prototips a qualsevol nivell 
necessari, des de microinteraccions bàsiques fins a 
animacions elaborades i impactants. 

Proves d'usuari Justinmind està completament integrat amb les eines de 
prova dusuaris més populars com Hotjar, UserTesting, 
UserZoom, CrazyEgg, Validately i Clicktale. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/c/Justinmind_protot
yping_tool 

Justinmind official 

YouTube channel 

Justinmind Aquesta llista de reproducció de vídeos 
és una guia completa de les eines i 
funcions de Justinmind. 

    

    

    

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.justinmind
.com/support/ 

Justinmind learning 

centre 

Justinmind Aquest lloc web conté píndoles de 
capacitació i una guia de lusuari, 
preguntes i respostes i tutorials. 

https://www.justinmind
.com/community/ 

Community support Justinmind Aquesta llista de reproducció de vídeos 
és una guia completa de les eines i 
funcions de Justinmind. 

    

 

http://www.justinmind.com/


 

 

Competències adquirides 
#prototipats #desarrolloweb #validacióproductes 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Intermedi 

 

Practica les teves habilitats: 
És hora de posar la idea d'inici en paper! Amb Justinmind, creeu els elements bàsics del 

vostre lloc web per vendre rams de flors personalitzats: 

- Dibuixeu la seva estructura amb fil amb el kit Sketching UI, perquè pugui visualitzar 

ràpidament la seva idea arrossegant i deixant anar elements abans de desenvolupar 

realment l'estructura amb fil final 

- Crea el teu wireframe per a ipad, afegint algunes pantalles i interaccions a la pàgina 

d'inici 

- Simula la teva creació 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Quina de les maneres següents de crear wireframes interactius a partir d'imatges no 

és correcta? 

 

- Seleccioneu una imatge de la vostra carpeta 

- Fes servir el giny d'imatge 

- Afegir imatges des de la barra d'eines 

- Podeu fer una foto des de l'aplicació. 

 

P2: Què podeu veure al panell d'esdeveniments? 

 

- Components interactius 

- Formes 

- Components preconstruïts 

- Interaccions d'elements seleccionats al llenç. 

 

  



 

 

 
Enllaç a l'eina 
www.mockflow.com 

 

Descripció 
MockFlow és un programari wireframe en línia perquè els dissenyadors construeixin de 

manera ràpida i eficient maquetes dinterfície daspecte net. Proporciona als usuaris una 

gran biblioteca de components de maquetes, icones, adhesius i altres formes. 

MockFlow facilita la col·laboració de disseny en temps real amb la seva funció 

integrada per compartir i xat en equip. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Pissarra digital Per generar idees sobre la interfície d'usuari i dibuixar 

esbossos 

UI fluid Per mapejar els fluxos de treball de lexperiència de lusuari 

Paquets d'interfície d'usuari predissenyats Que s'adapten a qualsevol tipus d'interfície que planegeu 
construir 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/watch?v=fiy2VkQ5o
Vo&ab_channel=Dr.Nuu
rAlifahRoslan 

Tutorial 01: Basic 

Wireframe Tutorial 

using Mockflow 

Nuur Alifah Roslan 
 

Tutorial per a la creació dun disseny de 
lloc web wireframe. 

https://www.youtube.c
om/channel/UCFMqG-
j4_JnnA5VySEphuww/fe
atured 

Mockflow Youtube 
channel 

MockFlow Support Consells breus i vídeos instructius sobre 
components i accions de Mockflow. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=0FMfZfkm
yqU&ab_channel=Diego
SanchezPuerta 

MockFlow | 
Wireframes design 
process 

Diego Sanchez Puerta Un tutorial pas a pas sobre la creació de 
wireframes. 

    

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://blog.mockflow.c
om/ 

Mockflow blog Mockflow Un espai on es comparteixen les 
darreres actualitzacions i funcionalitats 
de les eines 

https://support.mockflo
w.com/category/188-
editor 

Mockflow website 
video tutorials 

Mockflow Una col·lecció de tutorials en vídeo de 
Mockflow per a estudiants 

    

 

http://www.mockflow.com/


 

 

Competències adquirides 
#prototipats #creativitat #treballequip 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Intermedi 

 

Practica les teves habilitats: 
Està creant un prototip de la nova aplicació de compres. 

Usant MockFlow, creeu una maqueta wireframe per a l'aplicació d'iPhone: 

- Creeu una pàgina i afegiu un nom d'usuari, un quadre de contrasenya i un botó Inicia 

sessió 

- Creeu una segona pàgina que es mostrarà per a un inici de sessió reeixit 

- Afegir un botó de tancament de sessió a la mateixa pàgina 

- Vincular les dues pàgines. 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Quin dels següents NO és un rol de membre de l'equip al MockFlow? 

 

- Revisor 

- Espectador 

- Administrador 

- Coeditor 

 

P2: l'espai de disseny de Mockflow organitza projectes en quatre seccions: incrustacions 

de disseny, potenciadors, dibuixos d'interfície d'usuari i 

 

- Disseny d'interfície d'usuari 

- Arxius de dibuix 

- Dibuixos dexperiència dusuari 

- Arxius de disseny 

  



 

 

 
Enllaç a l'eina 
www.framer.com 

 

Descripció 
Framer és una eina per dissenyar prototips interactius d'alta fidelitat per a iOS, Android, 

escriptori o web. Les maquetes estàtiques es poden convertir en prototips interactius i 

els usuaris poden experimentar ràpidament amb animacions i interaccions dinàmiques i 

natives. Framer es pot integrar amb eines de disseny i exportar a dispositius mòbils. 

Les habilitats de codificació són un avantatge per a la creació de components 

personalitzats a Framer (amb tecnologia de Javascript). No obstant això, fins i tot els 

usuaris que no són experts en programació poden beneficiar-se'n. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Opcions de personalització Utilitzant Javascript o HTML; CSS. 

Paquets addicionals Es pot instal·lar, per la qual cosa els components prefabricats 
estan disponibles, cosa que simplifica el procés de 
construcció. 

Anul·lar Qualsevol propietat de la instància del component es pot 
anul·lar. 
Per tant, podeu crear complements personalitzats. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/channel/UCW5gUZ7
lKGrAbLOkHv2xfbw 

Framer Youtube 

channel 

Framer Aquesta col·lecció de vídeos us 
brindarà una descripció general de les 
eines de disseny, consells i trucs sobre 
les eines, seminaris web, sessions i 
enregistraments en viu, estudis de 
casos d'empreses reals que han utilitzat 
Framer per crear prototips dels seus 
dissenys. 

    

    

    

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.framer.co
m/community/ 

Framer community Framer Comunitat global on els usuaris poden 
rebre i donar retroalimentació, 
col·laborar i obtenir ajuda dels altres. 

https://www.framer.co
m/support/ 

Framer support and 
guide 

Framer Articles sobre com utilitzar les funcions 
de Framer i administrar comptes. 

 

 

Competències adquirides 
#prototipats #creativitat #dissenyogràfic 

http://www.framer.com/


 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Intermedi 

 

Practica les teves habilitats: 
Recentment se li va acudir la idea de crear una xarxa social basada en imatges. 

Crea el teu projecte a Framer i dissenya el teu prototip: 

- Afegeix icones a la teva pàgina d'inici, personalitzant-les 

- Afegiu almenys 3 imatges als marcs de la seva segona pàgina 

- Fes-los desplaçables 

- Vista prèvia del prototip 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Per què serveix la funció de desplaçament? 

 

- Permet a l'usuari desplaçar ràpidament al final d'una pàgina 

- Establir un marc fix i permetre que l'usuari es desplaci pel contingut 

- Et permet desplaçar-te pels possibles dispositius 

- Creació d'un carrusel mitjançant la vinculació de múltiples continguts 

 

P2: Funció de pestanyes: 

 

- Us permet afegir interaccions 

- Us permet afegir animacions 

- Crea automàticament pestanyes a mesura que crees animacions. 

- Crea pestanyes automàticament a mesura que vincules continguts 

  



 

 

 
Enllaç a l'eina 
www.similarweb.com 

 

Descripció 

Obtenir una descripció general del treball dels competidors millora la comprensió del 

segment de mercat en què vol créixer. SimilarWeb és una eina que estima la quantitat 

total de trànsit que reben diferents llocs web. Us permet veure les principals fonts de 

trànsit de la competència, els llocs de referència, el trànsit social i les principals paraules 

clau de cerca. 

Amb la versió bàsica gratuïta de SimilarWeb, podeu obtenir una bona primera visió del 

mercat i del que estan fent els competidors. Per tant, per a una anàlisi de CI ben 

fundada, cal pensar en un compte professional. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Accés a les visites d'un lloc web Fins a 3 mesos abans 

Anàlisi de categories Us permet obtenir una descripció general dels 100 millors 
llocs web d'una determinada categoria 

Oportunitat de trobar socis. Visualització dels principals llocs de referència que envien 
trànsit als competidors del seu mercat 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/user/SimilarWeb 

Official Similarweb 

YouTube channel and 

tutorials 

SimilarWeb Una col · lecció de llistes de reproducció 
de vídeos que ofereix tutorials, 
seminaris web, consells pràctics per a 
lanàlisi de dades, així com històries 
dèxit dempreses populars que utilitzen 
aquesta eina. 

    

    

    

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.similarweb
.com/corp/blog/marketi
ng/seo/complete-guide-
for-a-high-impact-seo-
strategy/ 

Complete Guide to 

Creating a High 

Impact SEO Strategy 

SimilarWeb Guia de què és una estratègia de SEO, 
per què és important, passos per 
construir una estratègia efectiva, 
avaluació comparativa i auditoria del 
lloc, pla de SEO. 

    

    

 

http://www.similarweb.com/


 

 

Competències adquirides 
#anàlisisdades #anàlisismercada #marketingdigital 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 
Avançat 

 

Practica les teves habilitats: 
Imagina't que ets el màxim responsable de Burger King. Primer, crea la teva sorra a 

Similarweb entrant a la teva web de referència i les dels teus principals competidors: 

- Navega i analitza el nombre de visites dels darrers tres mesos dels teus competidors 

- Troba llocs web que estan enviant trànsit als teus competidors 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Al resum de referències pots veure: 

 

- Els principals llocs de referència que envien trànsit a la competència 

- Distribució de dispositius relacionats amb les visites 

- Principals paraules clau cercades 

- Els principals canals utilitzats pels competidors 

 

P2: A quina secció de Similarweb sorra pots visualitzar les visites en el temps d'un lloc 

web? 

 

- Espai de treball 

- Resum de referències 

- Resum de cerca orgànica 

- Visió estratègica 

  



 

 

 
Enllaç a l'eina 
www.unicornplatform.com 

 

Descripció 
Unicorn Platform és un creador de llocs web per a noves empreses. Et permet crear 

landing pages des de zero; no es requereixen habilitats de codificació; no necessites ser 

un dissenyador per fer-lo servir. 

Podeu crear pàgines de destinació per a SaaS, aplicació mòbil o escriptori, extensió de 

Chrome o qualsevol altre inici. 

El que fa única Unicorn Platform és la possibilitat de crear llocs web de forma intuïtiva 

triant els components disponibles i apilant-los. 

Encara que no es requereix codificació, podeu integrar codi HTML o CSS amb cada 

plantilla nova. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Components Els llocs web es poden construir a partir d'un conjunt de 

components preconstruïts, col·locant-los un darrere l'altre. 

Widgets incrustats Possibilitat d'afegir ginys, scripts personalitzats, estils o altres 
integracions. 

Possibilitat de personalització Mitjançant HTML i CSS. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/watch?v=z_AVjxCj2
TA&ab_channel=Unicor
nPlatform 

Meet Unicorn 

Platform. A short 

walkthrough video. 

Alexander Isora – Unicorn 
Platform 

Una descripció breu de la plataforma 
Unicorn: des de la creació d'un 
subdomini fins a la creació d'una pàgina 
de destinació a través de components i 
opcions de personalització. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=zp6BwSnR
RU8 

Using Unicorn 
platform builder in 
2020 part 1 

Damian Fallon Aquest vídeo proporciona una 
descripció general del creador de llocs 
web Unicorn Platform. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=bEqi6Uvfw
5E&ab_channel=Damian
Fallon 

Using Unicorn 
Platform Builder in 
2020 part 2 

Damian Fallon Aquest vídeo explica com fer servir el 
creador de llocs web de la plataforma 
Unicorn: afegir vídeos, formar 
membres de l'equip i fotos. 

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

    

    

    

 

http://www.unicornplatform.com/


 

 

Competències adquirides 
#desarrolloweb #dissenyogràfic 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 
Bàsic 

 

Practica les teves habilitats: 
Suposeu que esteu expandint el seu peculiar negoci de roba en línia. 

- Creeu el subdomini del vostre lloc web usant Unicorn Platform 

- Editeu la vostra pàgina de destinació afegint almenys dos components: menú principal 

de la pàgina d'inici i subscripcions a butlletins per a usuaris, que utilitzarà perquè els 

seus clients estiguin actualitzats amb els seus últims productes 

- Canvia el color de fons del teu landing page 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: De què estan fets els llocs web de Unicorn Platform? 

 

- Ratlles 

- Components 

- Capes 

- Llocs 

 

P2: La plataforma Unicorn NO ES POT integrar amb: 

 

- Mailchimp 

- Zapier 

- Stripe 

- Figma 

  



 

 

 
Enllaç a l'eina 
https://docs.google.com/forms/u/0/  

Descripció 
Google Forms és una eina gratuïta d'enquestes. Us permet recopilar informació dels 

usuaris a través de qüestionaris o enquestes personalitzades. Després podeu vincular la 

informació a un full de càlcul a Fulls per registrar automàticament les respostes. 

Després, el full de càlcul es completa amb les respostes del qüestionari o enquesta a 

temps real. Això converteix Google Forms en una de les formes més fàcils de desar 

dades directament en un full de càlcul. 

Amb Google Forms podeu llançar enquestes, crear formularis de registre o qüestionaris 

amb un formulari en línia simple i inserir-los en llocs web per obtenir comentaris dels 

usuaris. 

Com que Google Forms és una eina en línia, podeu compartir formularis i col·laborar 

amb diverses persones al mateix formulari de Google en temps real. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Informes automàtics De les respostes dels usuaris, que faciliten lanàlisi de les 

dades. 

formulari incrustat Al vostre lloc web per recopilar comentaris dels usuaris en 
línia. 

Validació de resposta intel·ligent És capaç de detectar l'entrada de text als camps del formulari 

per identificar el que està escrit i demanar-li que corregeixi la 

informació si s'ha ingressat incorrectament. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/watch?v=HLXDiIDI9
YU&ab_channel=In30Mi
nutes 

Embed a Google Form 

on your website 

 

In 30 Minutes Aquest vídeo ràpid us mostrarà com 
incrustar un formulari en un altre lloc 
web, utilitzant un exemple real: un bloc 
de Wordpress. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=BtoOHhA3
aPQ&ab_channel=Simpl
etivity 

How to use Google 
Forms - Tutorial for 
Beginners 
 

Simpletivity Aquest tutorial us mostra tot el que 
heu de saber sobre com crear 
enquestes i rebre respostes; afegir 
mitjans al qüestionari, canviar opcions; 
diferents tipus de preguntes 

https://www.youtube.c Advanced Google C.J. Shields Aquest vídeo ofereix orientació sobre 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/channel/UCcoWHrZzbHR02Zn5S9WfKsw
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/channel/UCJtfrqYOMAn6lZnnqCojUgg


 
om/watch?v=mqa9Ouo
ecp0&ab_channel=CJShi
elds 

Forms 
 

l'ús de Formularis de Google per crear 
enquestes, recopilar dades o dissenyar 
un qüestionari en un entorn educatiu. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=gadFMZjR
pf4&ab_channel=Techn
ologyCentral 

Complete Guide to 
Google Forms (2021). 
Learn Google Forms in 
Under 10 Minutes. 
 

Technology Central Aquest tutorial és una guia completa 
pels formularis de Google: des de crear 
un formulari fins a configurar una 
descripció, canviar elements de 
disseny; triar el millor tipus de 
preguntes per a les vostres necessitats, 
exportar i presentar resultats, 
configurar formularis i compartir 

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

    

    

    

 

 

Competències adquirides 
#anàlisismercat #anàlisisdades #validacióproductes 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Bàsic 

 

Practica les teves habilitats: 
El seu mercat orgànic en línia no està venent. Què has fet malament? 

Amb Google Form, creeu dues enquestes en línia per enviar-les al vostre grup objectiu 

actual i als potencials. 

- Mantingueu el qüestionari curt i efectiu (màxim 7 preguntes) 

- Utilitzar diferents tipus de preguntes. 

- Copieu l'enllaç de l'enquesta en un missatge que enviaria als clients 

 

Quizz (Write the correct answer in green): 
 

P1: On emmagatzema Google Forms les dades que recopila? 

 

- Documents 

- Fulles 

- Diapositives 

- Excel 

 

P2: Quin dels següents NO es pot afegir a un formulari de Google? 

 

- Imatges 

- Seccions 

- Videos de Youtube 

- Documents de Word 

https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral


 

 

 
Enllaç a l'eina 

www.mopinion.com  

Descripció 

Mopinion és una plataforma de comentaris dusuaris tot en un que ajuda les empreses 

digitals a comprendre el seu mercat, en els diferents mitjans digitals (web, mòbil i 

correu electrònic). Mopinion us permet crear formularis de comentaris en línia 

personalitzables (incloses diverses mètriques de CX com NPS, CES i CSAT) i activar-

los en funció de regles com el moviment del ratolí, el temps a la pàgina, la intenció de 

sortida i molt més. També inclou una visualització completa en panells personalitzables, 

així com capacitats d'anàlisi de text i etiquetatge intel·ligent. Per actuar segons els 

comentaris o col·laborar entre els membres del seu equip digital, els usuaris poden 

utilitzar alertes proactives, vistes basades en rols i connectar-se a eines de gestió de 

projectes com Trello o Asana. 

Mopinion no és gratuït, però ofereix un període de prova gratuït. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Recull i anàlisi de comentaris. Des de llocs web, aplicacions mòbils i campanyes de correu 

electrònic a temps real 

Visualització i anàlisi de dades De text obert i partitures 

Col·laboració amb els membres de l'equip A Mopinion podeu assignar exportacions automatitzades, 
crear informes i habilitar la comunicació proactiva entre els 
membres de l'equip 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

http://www.mopinion.com/


 
https://www.youtube.c
om/watch?v=wm6JH3JH
zA4&ab_channel=Mopin
ion-All-in-
OneUserFeedbackSoftw
are 

Mopinion Webinar - 

How to build feedback 

forms and dashboards 

that drive online 

conversions 

Mopinion Amb aquest Webinar aprendrà a 
configurar els seus projectes de 
feedback digital amb el programari 
Mopinion: 
 
- Obtingueu una demostració en viu de 
com el nostre programari líder en 
informes de comentaris pot afegir valor 
a la seva empresa 
- Aprendre a crear panells i formularis 
de comentaris de clients en línia en 
qüestió de minuts 
- Obtingueu consells pràctics per 
recopilar millors comentaris dels clients 
en línia i optimitzar l'anàlisi de dades de 
comentaris 
- Vegeu com les empreses líders 
utilitzen el nostre programari per 
millorar l'experiència digital del client 

https://www.youtube.c
om/channel/UCpGn6Y7
LNGe-BAk5hBm53-
Q/videos 

Mopinion official 
Youtube channel 

Mopinion  

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://mopinion.com/
webinars/ 

Mopinion webinars Mopinió Una sèrie de seminaris web que us 
guiaran a través de les funcions de 
Mopinion i us presentaran exemples 
pràctics de l'aplicació de Mopinion en 
empreses populars per recopilar 
comentaris dels usuaris. 

 

 

Competències adquirides (consulteu la llista d'habilitats realitzades per 
AMARIS) 
#anàlisismercat #anàlisisdades #validacióproductes 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Bàsic 

 

Practica les teves habilitats: 
Suposeu que vostè és el comercialitzador digital dun celler reeixit, ha de recopilar 

comentaris dels usuaris en tres àrees diferents del seu lloc web: pàgina de contingut, 

pàgina de comanda i pàgina de confirmació. 

- Crear un formulari de comentaris per a cada era, incloent-hi preguntes específiques per 

a cadascú. 

- Abordar la taxa de compliment d'objectius: preguntar si l'usuari ha aconseguit el seu 

objectiu i si en tenia un; 

- Incloeu un formulari incrustat per preguntar què tan fàcil va ser per al client seguir el 

procés de comanda 

https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://mopinion.com/webinars/
https://mopinion.com/webinars/


 

- Si és possible (si podeu aplicar els formularis de comentaris a un lloc web real), 

visualitzeu els comentaris i desenvolupeu una estratègia de seguretat per convertir els 

comentaris en una conversió. 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Què pot ser analitzat automàticament per Mopinion a un lloc web? 

 

- Puntuacions 

- Obrir comentaris 

- Dades dels clients 

- Tot això 

 

P2: Quina de les NO següents és una plantilla d'enquesta proporcionada per Mopinion? 

 

- Experiència del client 

- Compromís dels empleats 

- Experiència d'usuari del lloc web 

- Formulari d'enquesta de caritat 

 
  



 

 

 
 

Enllaç a l'eina 
www.usersnap.com 

 

Descripció 
Usersnap proporciona un feedback visual i anotat a través de captures de pantalla del 

contingut actual del navegador per tancar la bretxa entre informar problemes web i 

solucionar-los. Facilita la comunicació entre totes les parts involucrades en el procés, 

inclosos els usuaris finals. Usersnap proporciona una plataforma de comentaris que 

ajuda les empreses de programari (SaaS) a crear millors productes i serveis mitjançant 

la recopilació de comentaris pràctics dels usuaris i lintercanvi amb les parts 

interessades. 

La plataforma de comentaris de Usersnap us proporciona els recopiladors de comentaris 

adequats per a: 

● Comentaris dels clients 

● Proves/control de qualitat amb comentaris visuals (enregistraments de pantalla i 

captures de pantalla) 

● Processament de proves d‟acceptació d‟usuaris o proves beta 

● Recull de sol·licituds de funcions 

● Canalització de les sol·licituds dels usuaris per al vostre equip d'èxit del client. 

 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Feedback visual A través de captures de pantalla i enregistraments de pantalla, 

comentaris directes (tant de membres de l'empresa com 

d'usuaris finals). 

Col·laboració Mitjançant un espai dedicat per discutir els comentaris dels 

usuaris amb el vostre equip. 

Casos d'ús dels comentaris La plataforma de Usersnap us ofereix una gamma de sistemes 

i plantilles preestablerts per recopilar els comentaris dels 

usuaris, suggerint quan utilitzar quin. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/c/Usersnap 

Usersnap official 

Youtube channel 

Usersnap Les llistes de reproducció el guien 
mitjançant les funcionalitats de 
Usersnap. Es proporcionen seminaris 
web sobre diferents funcions: solucions 
per a comentaris dels clients, com crear 
un flux de sol·licitud de funcions exitós, 
establir una estratègia per al feedback 
dels clients. 

http://www.usersnap.com/


 
    

    

    

 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://usersnap.com/w
ebinars 

Usersnap webinars Usersnap Una sèrie de seminaris web per 
començar amb Usersnap, aplicar un 
procés visual àgil de comentaris, 
augmentar el feedback dels clients, 
crear una experiència del client 

    

    

 

 

Competències adquirides 
#anàlisismercat #anàlisisdades #validacióproductes 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Avançat 

 

Practica les teves habilitats: 
Està configurant el seu nou lloc web duna fleca i necessita recopilar el feedback dels 

usuaris. 

Usant usernap, creeu sol·licituds de funcions: 

- Configureu un giny de sol·licitud de funció amb un projecte de plantilla 

- Afegiu un botó per enviar un suggeriment al vostre lloc web, perquè els usuaris enviïn 

sol·licituds fàcilment 

- Afegiu les vostres pròpies etiquetes als comentaris rebuts per categoritzar-los 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Quin dels navegadors següents no és compatible amb Usersnap? 

 

- Safari 

- Internet Explorer 

- Edge 

- Firefox 

 

P2: Al tauler de control de la llista de comentaris de Usersnap, podeu: 

 

- Assigneu membres de l'equip 

- Etiqueteu els comentaris per temes 

- Respondre els clients 

- Tot l'anterior 

  



 

 

 
Enllaç a l'eina 
www.hotjar.com 

 

Descripció 
Hotjar és una eina que revela el comportament en línia i la veu dels usuaris. En 

combinar les eines d'anàlisi i feedback, Hotjar us brinda un "panorama general" de com 

millorar l'experiència de l'usuari del vostre lloc i les taxes de rendiment/conversió, cosa 

que us permet millorar la vostra estratègia de màrqueting digital. 

Amb Hotjar podeu seguir i desenvolupar el comportament i l'experiència de l'usuari: 

clics, tocs, desplaçaments, moviments del ratolí. 

 

A més, pots utilitzar mapes de calor per entendre els punts calents i freds del teu lloc, 

cosa que et permetrà ubicar els missatges que desitges comunicar al lloc adequat, segons 

la seva prioritat, perquè puguis “guiar-los”. 

 

TOP 3 Funcionalitats (només les gratuïtes) 
 

Títol. 10 paraules com a màxim Descripció. 30 paraules com a màxim 
Mapes de clics de visitants “Mapes de calor” Per permetre veure exactament en què estan fent clic els seus 

visitants. 

Enregistraments de visitants Per permetre descobrir exactament el que fan els visitants al 
seu lloc web, inclosos els moviments del ratolí i fins on es 

desplacen. 

Anàlisi d'embut Lajuda a comprendre exactament què tan bé estan funcionant 

els seus fluxos de pagament o registre. 

 

Videos de youtube 
 

Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.youtube.c
om/c/HotjarInsights 

Hotjar official Youtube 

channel 

Hotjar És un vídeo d'introducció a Hotjar, que 
brinda moments destacats, 
enregistraments, sessions de preguntes 
i respostes amb empresaris que usen 
Hotjar; vídeos pràctics per a la creació 
de mapes de calor, instantànies i 
captures de pantalla, entre d'altres 

https://www.youtube.c
om/watch?v=RTv303p0
H-
I&ab_channel=MaddyBe
ard 

Improving my site's 
performance with 
HotJar 

Maddy Beard Aquest vídeo presenta com una 
empresària va redissenyar el seu lloc 
per assolir certs objectius i com Hotjar 
la va ajudar a identificar problemes i 
després avaluar lèxit del redisseny. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=7cU6QQbk
9M8&ab_channel=Pierl
uigiGiglio 

HotJar Tutorial for 
Beginners: From 0 to 
Hero 2022 

Pierluigi Giglio És un tutorial sobre els conceptes 
bàsics de Hotjar: descripció general del 
lloc web, registre i inici de sessió, 
sincronització d'un lloc web, 
complements, descripció general del 
panell, ginys de comentaris, mapes de 
calor, creació d'enquestes, activitat de 
l'equip , configuració de compte i 
preferències. 

 

http://www.hotjar.com/


 

Altres recursos 

 
Enllaç Títol Autor Descripció 

https://www.hotjar.com
/guides/; 
https://help.hotjar.com/
hc/en-
us/articles/3600007998
13-Introduction-to-
Hotjar-Demo 

How to guides Hotjar Guies proporcionades per Hotjar que el 
recolzen en mapes de calor, creació i ús 
de captures de pantalla. 

 

 

Competències adquirides 
#anàlisismercat #anàlisisdades #validacióproductes 
 

Nivell d'usabilitat (nivell de dificultat) 

Avançat 

 

Practica les teves habilitats: 
Voleu comprendre més sobre el seu comportament típic dusuari en el lloc web de la 

seva botiga vintage. Usant Hotjar: 

- Afegiu el domini del lloc web al panell del lloc i configureu el codi de seguiment 

- Creeu un mapa de calor per a la pàgina d'inici del lloc web 

- Configurar enregistraments per a sessions de clic i desplaçament 

 

Qüestionari (Escriviu la resposta correcta en verd): 
 

P1: Quin és un tipus d'enquestes in situ de Hotjar? 

 

- Popoff 

- Popover 

- Enllaç extern 

- Display 

 

P2: Quin dels següents NO és un tipus de mapa de calor de Hotjar? 

 

- Mapa de click 

- Mapa de desplaçament 

- Mapa de moviment 

- Mapa de dades 

 




