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CURS GENIALLY 

OBJECTIUS: 

• Crear un compte gratuït de Genial.ly. 

• Explorar la plataforma de Genial.ly i conèixer les característiques principals de la plataforma: text (i 

la seva edició) imatge (i la seva edició), recursos, elements interactius, fons, capes, etc… per 

dominar els principals aspectes d’edició. 

• Conèixer la configuració de les pàgines: visualització, privacitat, dreceres de tecla i saber les 

configuracions pròpies que ens dona una pàgina: llenç, transició i navegació.  

• Aprendre a inserir icones, formes, línies, fletxes, il·lustracions,… Són recursos propis de Genial.ly. 

• Aprendre a cercar al banc d’imatges ja sigui per mitjà del buscador, d’una URL o des del propi 

ordenador i saber incrustar a la presentació tot tipus de contingut multimèdia ja sigui vídeo, àudio, 

GIFs …  

• Aprendre a crear presentacions interactives, animades i jocs de  gamificació. 

• Crear activitats educatives utilitzant la funció microsite i els smartsblocks.: puzzles, memori, 

relacionar imatges amb paraules, omplir espais, classificar… 

• Ensenyar a compartir els nostres dissenys creats, amb altres persones per poder treballar 

conjuntament. 

 

CONTINGUTS 

• Creació d’un compte gratuït del Genial.ly. 

• Exploració de les eines bàsiques que trobem al Genial.ly. 

• Configuració i utilització de les pàgines. 

• Utilització de les interaccions que ens ofereixen els diferents botons que existeixen en el Genial.ly. 

• Aprenentatge de les eines bàsiques per crear activitats: unir línies, classificar paraules objectes…, 

joc del penjat, omplir buits, creació de codis per accedir a diferents pàgines/jocs del Genial.ly, jocs 

com per exemple escape room.  

• Creació d’activitats educatives a partir de plantilles (microsite, capes…). 

• Aprenentatge de com podem compartir els nostres dissenys creats amb el Genial.ly, per poder    

treballar de forma conjunta amb altres persones en el mateix disseny. 
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AVALUACIÓ 

• Fòrum de presentació. 

• Fòrum de debat on s’ha participar activament contestant les 

qüestions que els hi farem sobre les diferents eines d’edició del 

Genial.ly 

• Es demanarà també posar en pràctica algunes de les tècniques 

explicades durant el curs: 

• Mòdul 1: crear un Genial.ly amb un mínim de 6 pàgines, que hi 

hagi un títol, un fons, una imatge i un vídeo. 

 

• Mòdul 2: modificar el Genial.ly creat a la primera sessió i afegir-hi, 

com a mínim dos dels aspectes explicats en aquest mòdul.  

 

• Mòdul 3: modificar el Genial.ly amb un mínim dels dos aspectes 

      explicats en aquest mòdul. 

 

• Mòdul 4: introduir en el vostre Genial.ly una de les activitats     

      explicades en aquest mòdul.  

 

• Possibilitat de fer la tercera sessió o quarta en directe per poder 

resoldre els dubtes que vagin sortint.  

Inici del curs:  

01/04/2021 al 30/04/2021   

01/05/2021 al 30/05/2021  

01/07/2021 al 15/07/2021 
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