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És una plataforma que permet fer vídeo-reunions de forma molt senzilla. Les seves 
característiques la fan molt indicades per a fer classes no-presencials. En la versió gratuïta, les 
reunions poden arribar als 100 assistents i  tenen una durada màxima de 40 minuts.  

El professor pot programar la classe amb antelació i compartir l’enllaç per qualsevol mitjà. Els 
estudiants només han d’obrir l’enllaç en qualsevol navegador o instal·lar-se una petita app. S’hi 
pot accedir amb ordinador, tablet o telèfon mòbil. No cal crear-se cap conte per assistir a les 
classes.  

En el moment de començar la classe, el professor veu com es van connectant els estudiants. 
Cada estudiant pot decidir si activa la seva webcam per què la resta de la classe el vegi, o 
només activa el micròfon per poder intervenir.  El professor pot activar/silenciar els estudiants 
en qualsevol moment. 

La principal característica de la plataforma és que permet compartir una finestra activa amb la 
resta de participants de la classe. Per exemple, el professor pot compartir una presentació en 
Powerpoint amb els estudiants i anar explicant-la: els estudiants veuran la presentació i el 
professor tot alhora.  Mentre es comparteix una finestra, tothom pot fer-hi anotacions en 
directe.  

Els estudiants també poden compartir les seves finestres. A més a més, quan es comparteix 
una finestra, es pot permetre el control remot de la finestra a un altre usuari. Això és molt útil 
a l’hora de fer pràctiques, per què els alumnes que tenen un problema poden mostrar la seva 
pantalla al professor i transferir-li el control per tal que els pugui ajudar. 

A banda de la comunicació visual per vídeo, la plataforma inclou un xat simultani, a través del 
qual el professor pot deixar escrits missatges per a tots els assistents o parlar en privat amb un 
d’ells. El xat també permet enviar fitxes als assistents.  

Malgrat que el xat pugui semblar irrellevant al disposar del vídeo, per als estudiants és una 
eina molt bona, per què a molts d’ells els fa vergonya intervenir en públic, però no tenen cap 
problema en enviar una consulta en privat a través del xat. 

Les sessions poden enregistrar-se per compartir-les a posteriori. Aquesta característica, com la 
majoria de les que hem mencionat, és opcional i la pot configurar el professor en crear la 
classe.  

 

 

 


