
 

Programa/App Llicència Funcionalitats Possibilitats d’ús Avantatges Inconvenients 

Jitsi Meet Lliure Capacitat: No hi ha 
límit, depèn del 
servidor 

Compartició 
d’escriptori 

Comunicació 
encriptada 

Permet Gravació de 
la sessió 

Tutories virtuals amb 
Interacció via xat i 
vídeo 

Reunions entre 
estudiants per la 
realització d’activitats 
col·laboratives 

Compartició de 
pantalla (per la 
realització de 
presentacions 
docents-estudiants, 
estudiants-docent) 

Webinars amb 
possibilitat de 
moderació. 

Senzillesa d’ús, no calen 
coneixements tècnics 

No és necessari la creació 
d’un compte o cessió de 
dades 

Permet tots els usuaris que 
suporti el servidor 

Integrada amb eines Google 
(calendar) 

Permet afegir una 
contrasenya al crear una 
sala (seguretat) 

Permet moderació i 
organització de torns de 
paraula 

No té integrada cap eina 
col·laborativa 

Depèn de l’ample de banda 
del servidor 

OpenMeetings Lliure Capacitat: Màxim 
125 persones 

Compartició 
d’escriptori 

Pissarra compartida 
en viu 

Comunicació 
encriptada 

Permet Gravació de 
la sessió 

Tutories virtuals amb 
Interacció via xat i 
vídeo 

Reunions entre 
estudiants per la 
realització d’activitats 
col·laboratives també 
amb ús de pissarra 
interactiva 

Compartició de 
pantalla (per la 
realització de 
presentacions 
docents-estudiants, 
estudiants-docent) 

Webinars amb 
possibilitat de 
moderació. 

Eina força completa que 
facilita la col·laboració al 
permetre compartir arxius 
per la edició col·laborativa 

Es pot integrar en Moodle 
(moltes institucions que 
tenen aquest entorn la tenen 
integrada) 

Requereix una instal·lació 
en un servidor 

https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License
https://openmeetings.apache.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License


BigBlueButton Lliure Capacitat: Màxim 
100 persones 

Compartició 
d’escriptori 

Pissarra compartida 
en viu 

Comunicació 
encriptada 

Permet Gravació de 
la sessió 

Tutories virtuals amb 
Interacció via xat i 
vídeo 

Reunions entre 
estudiants per la 
realització d’activitats 
col·laboratives també 
amb ús de pissarra 
interactiva 

Compartició de 
pantalla (per la 
realització de 
presentacions 
docents-estudiants, 
estudiants-docent) 

Webinars amb 
possibilitat de 
moderació. 

Eina creada específicament 
per l’àmbit educatiu i de les 
més completes 

Senzillesa d’ús, no calen 
coneixements tècnics 

Permet la definició de dos 
rols espectador i moderador 

Facilita la realització de tot 
tipus d’activitats 
col·laboratives. 

Permet dur a terme votacions 

És necessari crear un 
compte o loginar-se amb 
Google, Twitter o office 365 

Donada la alta demanda, les 
reunions estan limitades a 
60 minuts i no es poden 
enregistrar 

Zoom Propietari Capacitat: Màxim 
100 persones (versió 
gratuïta) 

Compartició 
d’escriptori 

Pissarra compartida 
en viu 

Comunicació 
encriptada (amb 
instal·lació de 
software) 

Permet Gravació de 
la sessió 

Tutories virtuals amb 
Interacció via xat i 
vídeo 

Reunions entre 
estudiants per la 
realització d’activitats 
col·laboratives també 
amb ús de pissarra 
interactiva 

Webinars amb 
possibilitat de 
moderació. 

  

Senzillesa d’ús, no calen 
coneixements tècnics 

Facilita la realització d’activitats 
col·laboratives al compartir 
pissarra 

Ha registrat problemes de 
seguretat (en vies de 
solució), sobretot en el cas 
dels usuaris de Mac. 

Per la capacitat màxima 
d’usuaris té una limitació de 
40 minuts per 
videoconferència. 

Avaya Spaces 
for Free 

Propietari Capacitat: Màxim 
200 persones 

Compartició 
d’escriptori 

Pissarra compartida 
en viu 

Comunicació 
encriptada no 
confirmada però 
permet tancar 
reunions. 

Permet Gravació de 
la sessió 

Gestió de projectes 
online 

Tutories virtuals amb 
Interacció via xat i 
vídeo 

Reunions entre 
estudiants per la 
realització d’activitats 
col·laboratives també 
amb ús de pissarra 
interactiva 

Webinars amb 
possibilitat de 
moderació 

És més que una eina de 
videoconferència, permet 
coordinar i promoure la 
col·laboració d’equips online 

Facilitat d’ús sense 
coneixements tècnics 

Cal donar-se d’alta 

És una eina propietària i no 
gratuïta però per causa del 
Covid-19 dóna espais 
gratuïts a Centres educatius. 

Cal enviar sol·licitud i 
valoren si s’és apte o no pel 
que no hi ha garantia. 

En cas de no comptar amb 
la promoció, el nombre 
d’assistents a les 
videoconferències és molt 
limitat. 

https://bigbluebutton.org/
https://zoom.us/
https://www.avaya.com/es/productos/unified-communications/spaces-trial/
https://www.avaya.com/es/productos/unified-communications/spaces-trial/
https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software


Skype Propietari Capacitat: Màxim 30 
persones (versió 
gratuïta) 

Compartició 
d’escriptori 

Comunicació 
encriptada 

Permet Gravació de 
la sessió 

Tutories virtuals amb 
Interacció via xat i 
vídeo 

Compartició de 
pantalla (per la 
realització de 
presentacions 
docents-estudiants, 
estudiants-docent 

Senzillesa d’ús, no calen 
coneixements tècnics 

Cal donar-se d’alta 

Algunes de les funcionalitats 
avançades són de 
pagament. 

Houseparty Lliure 

Capacitat: Màxim 8 
persones 

Compartició 
d’escriptori 

Tutories virtuals amb 
Interacció via xat i 
vídeo 

Senzillesa d’ús, no calen 
coneixements tècnics 

Eina molt limitada quant a 
número d’assistents i 
funcionalitats 

Ha registrat problemes de 
funcionament i de seguretat 

Hangouts 
Meet 

Propietari 25 (en la versió de 
pagament bàsic i 
100 per la Google 
Suite per empreses) 

Tutories virtuals amb 
Interacció via xat i 
vídeo 

Reunions entre 
estudiants per la 
realització d’activitats 
col·laboratives si es 
combina amb altres 
eines Google. 

Conferències o 
lliçons. 

 Senzillesa d’ús, no calen 
coneixements tècnics 
 

Al ser de Google, està molt 
ben integrada amb la resta 
d’eines de la Suite, pel que 
permet un ús combinat que 
pot ser molt útil per la 
realització de tot tipus 
d’activitats formatives. 

 Per poder-la utilitzar, cal 
disposar d’un compte a 
Google. 
 
Es tracta d’una aplicació 
exclusivament de pagament, 
donat que la opció gratuita 
de hangouts només permet 
un màxim de 10 usuaris 
connectats. 

Whatsapp  Propietari 4 persones. 

Tutories indidividuals 

Reunions de grups 
reduits de persones. 

Senzillesa d’ús, no calen 
coneixements tècnics. 
 

Al ser una eina de 
missatgeria instantània que 
permet videotrucades, es 
poden beneficiar de les 
seves possibiliats 
(comunicació asíncrona, 
enviament d’arxius, …) 

És una eina molt limitada 
quant al número de 
persones. 
Les videotrucades només es 
poden fer amb dispositius 
mòbils. 

 

 

 

 

edulab.uoc.edu 

@edulabTIC 

2020 

 

https://www.skype.com/es/features/skype-web/
https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
https://houseparty.com/
https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/
https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
https://web.whatsapp.com/

