
Vanessa Soria

Webinars
Ensenyar i aprendre en línia

Aprofita l'eina de BB Collaborate per a les teves classes: 
ús i configuració

28/04/2020



Aprofita l’eina 
Collaborate

Vanessa Soria 
Dept. MIDE / Facultat d’Educació / UB

Tècnica d’innovació docent UPF



Gravar la 
sessió… 
1, 2, 3 acció!

Tindreu disponible la gravació
i la presentació a la web de l'IDP-ICE



objectiu

- Conèixer l’ús del Collaborate

- Identificar les diferències entre 

Collaborate i Collaborate Ultra

- Visualitzar els elements clau 

d’aquesta eina



Normes de 
convivència

• Els participants no disposeu de vídeo ni de 
micro. Si voleu intervenir ho podeu fer a 
través del xat.

• Com ho faig jo a classe amb els meus estudiants:
• Durant l’explicació els micros apagats per facilitar el so

• La càmera és optativa

• Poden aixecar la mà o fer preguntes pel xat a la ronda final. Si hi ha alguna pregunta 
molt puntual sobre el que estic explicant en aquell moment, poden aixecar la mà en 
aquell moment.

Gràcies per la vostra col·laboració!



temps

Tenim una hora 
per endavant!



Docència 
d’emergència

• NO ÉS DOCÈNCIA ONLINE
• EL PROFESSORAT NO ES POT 
TRANSFORMAR, EN POCS DIES, EN
DOCENT EXPERT EN DOCÈNCIA EN 
LÍNIA. 

• L’OBJECTIU ÉS FER UNA INSTRUCCIÓ 
RÀPIDA AMB ELS RECURSOS QUE 
TENIM.



Recomanacions

• Empatitzar amb els estudiants i les seves 
situacions (i les vostres, no demanar molt 
més).

• Els problemes que teníem a les classes 
presencials continuen a les classes en línia.

• No fer més complicat allò que ja ho és.

• Menys és més, busca allò que tingui sentit.

• L’entorn és diferent però també es necessiten 
pauses.

• Intenta fer més feina individual que en grup 
(pels estudiants durant COVID).



Què és Collaborate?

Una eina integrada al 
Campus Virtual

Permet fer 
videoconferències

També permet
gravar-les

Pots compartir la pantalla 
(vídeo YouTube, web...) o 

documents

Hi ha una pissarra 
integrada

Pots donar permisos als 
estudiants

(i també treure’ls…)

Convidar
a persones externes

Crear subaules
per fer treball en grup…



RECOMANACIONS 
MOLT GENERALS

• No és gaire important l’entorn, sí el so.
• Si fas classes en directe fes ús de PowerPoint 

o suport per temes de wifi precari (és com 
una peli amb subtítols).

• Mira d’equilibrar la durada.  L’inici és 
esgotador. 

• Pots equilibrar: píndola magistral + 
activitats sincròniques o asincròniques.



RECOMANACIONS 
MOLT GENERALS

• Pauta unes normes de convivència a 
l’inici (tema micros, càmeres, etc.). 

• També pots gravar-te i pujar les 
classes després (classes fetes o 
gravades sol/a)! 



Per què puc fer ús de Collaborate?

Per fer la classe presencial 
com la feia

(no és el més recomanable)

Per fer una introducció del 
tema o del material i tasques 
que trobaran aquella setmana

Per fer un tancament del bloc 
o resoldre dubtes

Per fer un debat
Per presentacions dels 

estudiants
...



És l’hora de 
mirar 
l’eina



Com crear-n Collaborate





Diferències entre Collaborate i 
Collaborate Ultra (diapo actualitzada)

• La versió de la UB de 
Collaborate bàsic és molt 
més àmplia. Així, si 
consulteu informació 
externa o recursos que 
expliquin l’eina, veureu 
diferències.

Què permet i què no Collaborate eina externa 
(icona puzle verd)

Collaborate normal (icona lila)

Enregistrament de la sessió? sí sí

Canviar el nom de 
l’enregistrament?

sí no

Fer grups? sí sí

Fer sondejos? sí sí

Descarregar l’enregistrament en 
un fitxer?

sí sí

Informe (llista de clase) Complet, amb durada i 
vegades que ha entrat

Més bàsic

Canvi de rols Sí, abans i durant la 
sessió

Només durant la sessió

Obrir la sala abans de la classe Sí, pots marcar el temps No, per defecte obrirà la sala 15 
minuts abans



Collaborate 
bàsic





Aquí també sortirà menú amb 
l’enregistrament i NO es pot 
entrar abans de l’hora de la 

sessió (només els 15 min. abans).













• Si et poses sobre el 

nom pots enviar 

missatge individual,  

apagar micro...







Aquí tindrem diferents opcions si és 
Collaborate Normal o el d’eina 

externa Ultra







Collaborate 
ultra











preguntes
http://backchannelchat.com/Backchannel/azdmm



dubtes



Recursos UB
•"Aprèn a fer la teva docència en línia":
http://docenciacrai.ub.edu/blog/2020/04/03/apren-fer-la-teva-docencia-
en-linia-la-ub
Bàsicament porten a tres seminaris que van realitzar els de BB. No estan 
malament, van molt adreçats a conèixer l'eina.

•"BB Collaborate: l'eina de vídeoconferències integrada al Campus Virtual":
http://docenciacrai.ub.edu/blog/2020/04/03/bb-collaborate-leina-de-
videoconferencies-integrada-al-campus-virtual
Aquí recomanen utilitzar el Chrome i parlen bàsicament de les diferències 
entre la versió LTI i plugin. Ho tenen resumit també en un 
document: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/154502



Recursos UB
• Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: BB Collaborate -

Diferències entre versió API i eina externa (LTI)
File Description Size Format ; Collaborate - Open LMS LTI vs API.pdf: BB 
Collaborate - Diferències entre versió LTI i API: 221.56 kB: Adobe PDF: 
View/Open diposit.ub.edu
• Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: BB Collaborate - Eina

externa (LTI)
File Description Size Format ; BB Collaborate_Català.pdf: Guia d'ús en 
Català - LTI (eina externa) 618.64 kB: Adobe PDF: View/Open: BB 
Collaborate_Castellà.pdf diposit.ub.edu



Gràcies!


