
 

 

RECURSOS PER FACILITAR EL TELETREBALL 

Us facilitem uns vídeo tutorials on expliquem el funcionament de les principals eines 

per realitzar teletreball. 

 

 
 

 

GOOGLE DRIVE  
 
Crea documents, fulls de càlcul i presentacions pel teu 
compte o col·labora amb altres persones en temps real. 
Tots els canvis es guarden automàticament en Drive. 
 

 
Accedir al vídeo tutorial 
 

 
Pàgina web: 
https://www.google.es/drive/apps.html 
 

  
TRELLO 
 
Trello és la manera senzilla, gratuïta, flexible i visual de 
gestionar els seus projectes i organitzar qualsevol activitat 
i equip. 
 
 
Accedir al vídeo tutorial 

 
 
Pàgina web:  
https://trello.com/ 

 

  
SKYPE 
 
Skype és un servei gratuït per a enviar missatges i fer 
trucades telefòniques i vídeo trucades. Permet la 
comunicació entre usuaris que tinguin instal·lada 
l'aplicació als seus ordinadors o dispositius mòbils. 
 
 
Accedir al vídeo tutorial 

 
 
Pàgina web: 
https://www.skype.com/es/ 
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TEAMVIEWER 
 
Accés no presencial. Teamviewer s'utilitza per a accedir en 
qualsevol moment a ordinadors remots. És a dir, és la 
solució ideal per a la supervisió remota, el manteniment 
de servidors o l'accés a equips PC o Mac en l'oficina o des 
de casa. 

 
 
Accedir al vídeo tutorial 

 

 
Pàgina web:  
https://www.teamviewer.com/es/ 

 

 

 
BLIZZ 
 
Blizz és una eina de reunió i col·laboració en línia gratuïta 
que és fàcil d'usar i està destinada a equips remots o 
globals. Accessible des de qualsevol ordinador o dispositiu 
mòbil, la plataforma admet reunions en línia de fins a 300 
persones. 

 
 
Accedir al vídeo tutorial 
 

 
Pàgina web: 
https://blizz.com/ 

 

  
SLACK 
 
Slack és una eina de col·laboració que pot substituir 
al correu electrònic i ajudar a que el teu equip i tu 
pugueu treballar més fàcilment. 
Els membres de l'equip envien missatges i 
comparteixen arxius en canals. Crea canals per a 
equips, projectes, oficines o qualsevol altre aspecte 
que sigui rellevant per a la teva organització. Pots fer 
que els canals siguin tancats per a mantenir 
converses privades, o pots usar canals compartits per 
a col·laborar amb una organització diferent a la teva. 
 

  
Accedir al vídeo tutorial 
 

  
Pàgina web: 
https://slack.com/intl/es-es/ 
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