
Quan parlem de presentacions, com les de 
Powerpoint, Keynote o similars, ens trobem amb 
dos corrents estètics ben diferents:

D'una banda, hi ha qui opta per diapositives blanques plenes de dades, que funcionen 
a mode de valeriana en l'audiència, de l'altra, hi ha qui usa totes les transicions o 
efectes de que disposa, convertint una conferència en tota una experiència psicotròpica.

Prezi i les presentacions no lineals

En primer lloc, Prezi és un substitut de Powerpoint? Realment no. Es pot utilitzar per crear 
qualsevol tipus de presentació, però funciona millor com a alternativa a les 
presentacions lineals amb diapositives.

Per exemple, imaginem una presentació amb una o diverses idees generals, de les quals 
van derivant una sèrie de subidees. En Powerpoint s’haurien de repetir diapositives 
perquè l'audiència tornés a punts i conceptes anteriors.  A Prezi podem dissenyar un 
mapa mental i guiar el públic pels continguts de forma intuïtiva i ordenada.



Com podem crear una 
presentació a Prezi?
El primer que haurem de fer és, per 
descomptat, crear un compte a la seva 
pàgina web: http://prezi.com/.

  El perfil Student/Teacher, de caràcter gratuït, és més que suficient per a la majoria 
d'usuaris, amb 500 MB d'emmagatzematge en línia.  Atenció: en obrir un compte 
educatiu, el correu electrònic ha de ser obligatòriament d’un servidor diferent als públics 
(hotmail, gmail, yahoo etc.), el correu de l'Escola Sadako és del tot adient.

Fes clic a “Sign up now”

http://prezi.com
http://prezi.com


Aquesta és la pantallla inicial de Prezi, apareixerà en començar la sessió després 
d’escriure els nostres usuari i contrasenya.

Podem observar:

A la part superior, tres pestanyes:

•YOUR PREZIS: per veure les presentacions que hem creat.

•LEARN: ens porta als vídeos tutorials creats per Prezi, que ens permetran conèixer  i 
aprofundir més en el programa.

•EXPLORE: és un explorador per cercar Prezis publicats per altres usuaris del programa. 
Podem veure altres Prezis per inspirar-nos en la 
nostra nova obra, i copiar-los si així ho permeten 
els seus autors/es.

A la part superior esquerra trobem el botó :

•NEW PREZI: permet crear una nova presentació. 
Cliquem aquí per començar...



 Un nom i una 
descripció i serem 

a l'editor de 
presentacions.

Curiós, oi? L'editor de Prezi no s'assembla gens a un editor de presentacions, sinó més 
aviat a un d'imatges. Per guiar-se en els primers passos, Prezi inicia un tutorial durant 
l'obertura del document. Si no ens interessa visualitzar-lo i interactuar-hi, tanquem-lo.



A la part superior de de la pantalla trobem els botons següents:

• SAVE: guardar (ho va fent automàticament)

• SAGETA de desfer / refer

• MEETING: per treballar cooperativament

- START ONLINE PRESENTATION:ofereix una URL per 
compartir la presentació (fins a 10 participants).

- INVITE TO EDIT: ofereix una URL per compartir i editar la 
presentació (fins a 10 participants).

• PRINT: descarrega la presentació al PC/MAC i la guarda com a PDF.

• HELP: obre un menú d'ajuda (en anglès).

• EXIT: surt de l'edició de la presentació.

També a la dreta tenim una barra:

• + : per apropar els continguts de la presentació.

• - : per allunyar els continguts de la presentació.

• CASA: dóna una visió general de la presentació.



El més important de Prezi és el menú de cercles que hi ha a la cantonada superior 
esquerra. Amb aquest menú podem afegir els tres tipus d'elements principals del 
programa: els marcs (Frame), les guies (Path) i els continguts, ja siguin textos (Write) o 
imatges (Insert).

Creant els continguts
Anem a començar els continguts. Si fem clic a qualsevol zona de la taula de treball amb 
l'eina Write, podrem escriure un text. Les opcions de format són poques, però Prezi no 
consisteix a jerarquitzar text mitjançant colors o vinyetes, encara que sigui possible fer-ho.



Quan hàgim creat i donat format a aquest text, s’ha de fer clic a fora per confirmar. Si 
tornem a fer clic a l'element, apareixerà una roda amb tres capes (anomenada zebra):

• La central és per arrossegar l'element per la taula.

• La intermèdia és per canviar la mida de l'element.

• L'exterior és per fer rotar l'element.

Tot el que s'ha dit per als textos és aplicable a les imatges que carreguem del disc dur i 
amb els vídeos de Youtube, que podem integrar en la presentació. Cliquem a INSERT:

LOAD FILE: per inserir imatges, pdf o animacions.

YOU TUBE: per inserir vídeos de YouTube.

SHAPES: per inserir formes líneals, sagetes, subratllats.



Creant els marcs
Els marcs són la manera que ofereix Prezi per agrupar continguts similars. Si la 
presentació fos d'idea en idea, el més segur és que tant de zoom i moviment marejaria el 
públic. Per evitar això, podem agrupar text i imatges en marcs, que es veuran en una 
única transició.

Per crear un marc, ens hem de dirigir al menú FRAME i triar una de les formes indicades 
(rectangles, cercles, diapo i transparent). Les formes rectangulars són millors per a 
continguts ordenats, i les circulars per a continguts no ordenats.



Definint la ruta
Posar tot això sobre una taula de treball no tindria més sentit en una presentació. Ara és 
quan s’ha de definir cap a on es dirigeix en tot moment. Per a això, haurem d'acudir al 
menú Path.

Hi ha dos tipus d'eines a Path: l'eina Add afegeix nodes consecutius a un determinat 
element. Aquests punts estan units per rectes, de manera que el circuit total serà el 
recorregut final de la presentació. Si ens hi fixem, hi ha un cercle en la meitat de cada 
segment, que serveix per connectar un element entre altres dos.

L'altra eina és Capture View. Serveix per mostrar com a diapositiva el que és a 
l'enquadrament de la pantalla. És molt útil quan volem oferir una visió més àmplia de 
diversos continguts agrupats.

Delete All: esborra tot el recorregut.

Escull el disseny 

A Colors &Fonts, podem escollir entre els diferents colors (pantalla, sagetes...) de 
presentació, o editar el nostre  fent clic a Theme Wizard.



Visualitzem la presentació
El pas final és, per descomptat, reproduir la presentació i seduir l’audiència. Tenim dues 
formes de fer-ho:

La primera és des del propi editor. Ja sigui prement sobre el menú Show o mitjançant la 
tecla espai, s'abandonarà l'edició del document per passar al reproductor, pel qual podem 
moure’ns mitjançant les tecles esquerra i dreta. També hi ha un botó per ampliar la 
visualització a pantalla completa.

La segona forma és des de la pàgina de reproducció. Comptem amb els mateixos 
controls de dins de l'editor, però a més podem establir una reproducció automàtica per no 
haver de tocar ni un botó.

Tutorials en línea:
http://prezi.com/iylhb1229kom/tutorial-prezi-en-catala-apren-a-fer-lo-servir-en-15-minuts/

http://prezi.com/nsahrixjvoww/que-es-prezi/
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