
 
TALLER DE PREZI  
 
Què és:  
Aplicació que permet editar i allotjar presentacions en línia. Després es poden embedir, enllaçar o 
descarregar per tenir-la en local i no haver de necessitar connexió a la xarxa. 
 
Es basa en tecnologia Flash 
 
Es tracta de col·locar elements: textos, gràfics, videos, sons... en un únic panell i després es 
dissenya l’itinerari. Es pot jugar amb el zoom per aproximacions.  
 
Crear un compte  
http://prezi.com/ 
Si ja estem registrats, des de la pàgina principal, clicarem Log in i hi posarem les nostres dades 
(correu i contrasenya)  
Si entrem per primer cop, cal registrar-se, per això clicarem Sign up o Sign up now  
 
 
En principi, es 
disposa de tres 
llicències. A més 
però, com a docents 
podem disposar de 
llicències educatives. 
Per això cal clicar 
l’opció Student & 
Teacher Licenses 
la qual ens permetrà 
tenir més 
prestacions en la 
gratuïta i si volem la 
de pagament, serà 
més barata. 
 
 
 

 
 

Per triar l’opció gratuïta 
cliquem.   
 
Ens demana un correu 
electrònic que sigui 
d’una institució 
educativa, és 
aconsellable utilitzar el 
correu corporatiu (xtec, 
edu..) També ens 
demana el nom del 
centre i la web. Cal 
que el domini de la 
web i del correu siguin 
els mateixos. 
 
Un cop emplenades 
les dades, cliquem 
“continue” i obrim el 
nostre correu on hi 
trobarem un missatge 
com aquest: 



 
Cal que cliquem l’enllaç 
corresponent per activar el 
compte. 
 
 
 
Ens demana algunes dades 
més. Nom, contrasenya... 
 
Les hi posem i cliquem “Sign 
Up”  
 
Ja som dins! Ja podem anar 
a crear el nostre “Prezi”  
 
 
 
 

 
A partir d’ara, cada cop que entrem, haurem 
d’identificar-nos “Log In” i podrem començar a 
treballar creant-ne un de nou (New prezi) o 
modificar un que ja estigui fet anant al nostre 
compte (Your prezis) 
 
Així doncs, som-hi, anem a crear-ne un de nou. 
 
Em surt una pantalla on puc triar entre moltes 
plantilles. Com que és el primer, començaré amb 
una plantilla en blanc (la primera) 
 
 

AQUÍ TENIM LA PANTALLA INICIAL 

 
A l’esquerra tenim classificats els elements o marcs (frames) que anem inserint. Ara només un.  
 



 
Quan elaborem un “prezi” primer es tracta d’anar posant elements, aquests acostumen a estar dins 
un marc. Mentre els posem, es va creant l’itinerari o el camí (path).  Després, si convé, ja el 
modificarem.  
 

D’entrada, per defecte ens surt un marc rodó. 
Si fem clic al centre, se’ns obre un quadre de 
text per a escriure. 
 
Si cliquem al marc, se’ns obren vàries 
possibilitats:  

- Esborra 
- Opcions del marc: podem optar per 

vàries, també pot ser transparent 
- Zoom (també ho podem fer amb la 

rodeta del ratolí) 
- Ampliar o reduir (+. -) 
- Moure (la mà) 

 
Amb el ratolí ens podem desplaçar, movent o 
ampliant o reduint. En clicar sobre una zona 
se’ns obre un quadre de text que ens permetrà 
escriure. També podem inserir diversos 
elements. 
 
 
 

 
• Clicant “Frames & Arrows” accedim a 

diferents opcions dels marcs. També 
fletxes, línies o traç a mà alçada. 

• Clicant “Insert” accedim a diferents 
elements: imatges, símbols, videos, 
sons, arxius... 

  
 
 
Doncs bé, a partir d’aquí es tracta d’anar inserint elements. Si volem fer un zoom a un element, 
caldrà apropar-nos i inserir un marc. El podem girar, tot i que procurem no abusar-ne, ja que pot ser 
que la presentació arribi a ser marejant. 
 
Per inserir enllaços, no cal fer res. Només enganxant la URL, l’aplicació ja ho reconeix com un link. 
 
També hi ha l’opció d’importar un Power Point a Prezi. 
 
Per acabar, cliquem la icona del disquet per desar. Si ho volem compartir, clicant “Share” obtindrem 
l’enllaç. 
 
Si cliquem “exit” o entrem a  “Your prezis” A la barra de tasques inferior veurem vàries opcions: 
 

 
 
 Editar Visualitzar Descarregar Fer una còpia Compartir Opcions  

privacitat 
Esborrar 


