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Annex A: Valoració de Trello de les professores 

1.1. Daniela Tost 

Em sembla important que l'alumnat sàpiga de l'existència d'eines de projectes i aprengui a 

utilitzar-ne una. Això els permet veure la importància d'aplicar protocols de treball de forma 

sistemàtica i documentar cada etapa del treball. Trello en particular és una eina molt visual,  

versàtil i fàcil d'utilitzar. Crec que als meus estudiants els ha interessat l'eina (cap la 

coneixia) i no els ha costat gens aprendre-la, però els hi ha resultat una mica artificial 

utilitzar-la. Tot i que hem intentat simular l'entorn de treball d'una enginyeria, el cert és que ja 

es coneixien i tenien establerta amb anterioritat una forma de comunicació entre ells basada 

en whatsapps que ha estat difícil de trencar. Utilitzar Trello era més un deure que una 

necessitat real. L'han utilitzat poc i s'han limitat a pujar alguns comentaris i documents per a 

complir. D'altra banda, el fet que en els grups hi hagués un encarregat de comunicació, ha 

fet que sigui aquest//a qui utilitzés més Trello. En aquest sentit no m'ha servit tant per a 

avaluar la seva activitat. Tot això s'hagués pogut corregir si hagués insistit més sobre el seu 

ús per part de tots, hagués fet un seguiment del dia a dia i hagués inclòs la participació a 

Trello en l'avaluació del projecte. En ser la primera vegada que l'utilitzava no m'he atrevit a 

fer-ho. Ara, disposant de l'aplicació desenvolupada per la Núria Viñas, estaré en condicions 

d'explicar des de bon començament que estaré en condicions d'avaluar la seva activitat i 

com. Per això, crec que l'aplicació és un complement indispensable a Trello. 

1.2. Maria Martínez 

Puntos fuertes: 

1. Seguimiento fuera de sesiones presenciales: Facilita el seguimiento de las tareas  

propuestas semanales y con una estructura definida desde el inicio  permite  

fácilmente el seguimiento de la actividad dentro del grupo en función del rol asignado 

2. Participación del alumnado: Se ha utilizado con  mucha frecuencia, mucho más que  

cuando el seguimiento lo hacía a través de foros en Atenea otros cursos anteriores 
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3. Facilidad de uso: Es muy fácil de usar sin formación especifica  

4. Reemplaza a otros aplicaciones web: Permite enlazar archivos que están en Dropbox,  

que es la herramienta que más usan los alumnos para elaborar trabajos, también  

permite colgar videos y enlazar URL directamente 

Puntos a mejorar: 

1. No permite  enviar mensajes instantáneos a un alumno o alumnos en particular,  solo a  

través de una actividad concreta. 

2. No tiene posibilidad de cuantificar la participación de cada alumno de una forma fácil  

para así poderla  usar  como indicador y considerar en la evaluación. 

3. Los archivos se han de bajar para modificar y volver a colgar 

4. No posibilita el intercambio entre grupos si se genera un curso para cada grupo.
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Annex B: Tutorial de Trello 

 

Figura 0.1 Menus del board de Trello 

 

BOARD 
• Subscripció: si et subscrius a un board rebràs notificacions de qualsevol canvi que 

es realitzi sense necessitat d’estar subscrit a la card 

1. Anar a la barra lateral (Figura	  0.1) 

2. Clicar el botó Menu 

3. Seleccionar Subscribe 

 

• Canviar de board 

1. Anar a la barra superior i clicar el botó Boards 

2. Es desplegarà un menú amb els boards als que es pertany 

3. Seleccionar el board al que es vol anar 

 

PERFIL 
• Modificar nom, inicials, user o biografia  

Opció 1 

1. Anar a la barra lateral 

2. Clicar sobre la icona amb les teves inicials. Veureu que apareix un 

requadre amb varies opcions (Figura	  0.2) 

 



Pág. 4  Annexes 

 

 

Figura 0.2 Menu de l’usuari a la barra lateral 

 

3. Seleccionar Edit profile info 

4. Modificar el nom, les inicials, el user o la biografia segons es desitgi 

Opció 2 

1. Anar a la barra superior 

2. Clicar sobre el teu nom 

3. Seleccionar Profile (Figura	  0.3) 

 

 

Figura 0.3 Menu de l'usuari 

 

4. Prémer el botó Edit Profile 
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• Afegir fotografia de perfil 

1. Anar a la barra lateral 

2. Clicar sobre la icona amb les teves inicials. Veureu que apareix un 

requadre amb la informació personal (Figura	  0.4) 

3. Clicar sobre la icona amb les teves inicials del quadre que apareix. Veureu 

que apareix Change. 

 

 

Figura 0.4 Recuadre amb la informació de l'usuari 

 

4. Seleccionar Take Photo With Camera si voleu fer una fotografia amb la 

càmera o Upload a picture si es vol seleccionar una fotografia de l’ordinador. 

 

PREFERÈNCIES 

• Modificar la contrasenya 

1. Anar a la barra superior 

2. Clicar sobre el teu nom 

3. Seleccionar Profile (Figura	  0.5) 
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Figura 0.5 Menu de l'usuari 

 

4. Prémer el botó Edit Profile 

5. Seleccionar la pestanya Settings 

6. Anar a l’apartat Account Details i seleccionar Change Password 

 

• Afegir una nova adreça de correu 

1. Anar a la barra superior 

2. Clicar sobre el teu nom 

3. Seleccionar Profile 

4. Prémer el botó Edit Profile 

5. Seleccionar la pestanya Settings 

6. Anar a l’apartat Credentials i seleccionar Add A New Email Address 

 

• Modificar la freqüència de notificacions 

1. Anar a la barra superior 

2. Clicar sobre el teu nom 

3. Seleccionar Profile 

4. Prémer el botó Edit Profile 

5. Seleccionar la pestanya Settings 

6. Anar a l’apartat Notifications i seleccionar Change Notification Email 

Frequency 
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CARD 

 

• Crear  

1. Clicar sobre la opció Add a card... 

2. Escriure el nom de la card 

3. Clicar el botó Add (Figura	  0.6) 

 

 

Figura 0.6 Exemple de card 

• Moure  

Opció 1: 

1. Clicar la card i arrossegar-la a la list que es desitgi   

Opció 2: 

1. Clicar sobre la card per obrir-la 

2. Prémer el botó Move 

3. Escollir el board, list i posició on volem moure la card (Figura	  0.7) 

4. Seleccionar el botó Move  

 

 

Figura 0.7 Menu per moure una card 
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• Copiar 

1. Clicar sobre la card per obrir-la 

2. Prémer el botó Copy 

3. Escollir el títol, els continguts que es volen mantenir i el board, list i posició 

de la nova copia (Figura	  0.8) 

4. Seleccionar el botó Create Card 

 

 

Figura 0.8 Menu per copiar una card 

• Esborrar  

1. Clicar sobre la card per obrir-la 

2. Seleccionar el botó Archive de la llista Actions. Apareixerà un botó vermell 

que posa Delete (Figura	  0.9) 

 

Figura 0.9 Menu d'accions 



Eines de gestió de projectes per a l’ensenyament  Pág. 9 

 

 

3. Clicar el botó Delete 

 

• Afegir membres  

Opció 1: 

1. Clicar sobre el membre que es vol afegir i arrossegar-lo fins la card 

Opció 2: 

1. Clicar sobre la card per obrir-la 

2. Prémer el botó Members 

3. Escriure el nom o seleccionar el membre que es desitja afegir 

 

• Editar la descripció  

1. Clicar sobre la card per obrir-la 

2. Prémer Edit the description... 

3. Escriure la descripció desitjada 

4. Prémer el botó verd Save 

 

• Comentar  

1. Clicar sobre la card que es vol comentar per obrir-la 

2. Prémer Write a comment... 

3. Escriure el que es desitgi (Figura	  0.10) 

4. Prémer el botó verd Comment 

5. Opcions de comentari: 

o Add an attachment: per afegir fitxers des de l’ordinador, Google 

Drive, Dropbox, Box, One Drive o afegir un link. 

o Mention a member: mencionar un membre per a que rebi una 

notificació amb el comentari. 

o Add emoji 

o Add card: afegir un link que redirecciona a la card esmentada 
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Figura 0.10 Recuadre per a escriure comentaris 

 

• Afegir una etiqueta  

1. Clicar sobre la card per obrir-la 

2. Prémer el botó Labels 

3. Seleccionar l’etiqueta que es desitgi 

4. També es pot crear una etiqueta seleccionant la opció Create a new label 

o activar el mode daltònic amb l’opció Enable color blind friendly mode 

 

• Afegir una checklist  

1. Clicar sobre la card per obrir-la 

2. Prémer el botó Checklist 

3. Afegir el títol de la checklist 

4. Prémer el botó verd Add (Figura	  0.11) 

5. Escriure els ítems de la checklist prement el botó Add per guardar cada 

ítem 

6. Clicar sobre la creu per acabar la checklist 

7. També es poden copiar els elements d’una altra checklist mitjançant la 

opció Copy Items From... 
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Figura 0.11 Add Checklist 

 

• Afegir una data de lliurament 

1. Clicar sobre la card per obrir-la 

2. Prémer el botó Due Date 

3. Escriure la data i l’hora 

4. Prémer el botó verd Save 

 

• Afegir un arxiu 

1. Clicar sobre la card per obrir-la 

2. Prémer el botó Attachment 

3. Seleccionar la forma d’adjuntar l’arxiu: des de l’ordinador, Google Drive, 

Dropbox, Box, OneDrive o afegir un link (Figura	  0.12) 

 

 

Figura 0.12 Menu per afegir arxius 
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CALENDARI 

• Visualitzar el calendari (per setmana o mes) 

1. Clicar sobre la opció Calendar al costat del menú lateral (Figura	  0.13) 

 

 

Figura 0.13 Botó del calendari 

 

• Modificar dates d’esdeveniments 

1. Clicar sobre l’esdeveniment que es vulgui canviar de data i arrossegar-lo 

fins la data desitjada 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

• Afegir una card al diagrama 

Per a que aparegui la durada d’una card al diagrama només cal escriure a la 

descripció de la card la seva data d’inici i durada amb el següent format 

start: MM-DD-AAAA hh:mm 

duration: #d 

on: 

MM: mes  

DD: dia  

AAAA: any  

hh: hora  

mm: minuts  

#: nombre de dies de durada 

Exemple: 

start: 07-08-2015 11:00 

duration: 1d 

• Visualitzar o descarregar el diagrama 

1. Anar a la web www.ganttify.com 
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2. Entrar-hi amb el compte de Trello 

3. Seleccionar el board del que es vol fer el diagrama 

4. Escollir si es vol visualitzar o descarregar com a .pdf o imatge .jpg 

 

XAT 

• Instal·lació 

1. Anar a https://chrome.google.com/webstore/detail/hubbr-chat-for-trello-

bet/ppacapkpcfiobadhadohlckanbfpjjok 

2. Afegir l’extensió de chrome Hubbr chat for Trello (Beta) 

3. Reiniciar el navegador 

 

• Ús 

1. Prémer la icona Click to activate chat amb forma de bafarada 

2. Prémer Inbox per veure els missatges o People per veure els contactes i 

iniciar un xat 
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Annex C: Manual per a la implementació de Trello 
 
1. Crear un compte de Trello: 

1) Anar a la pàgina web de Trello: www.trello.com 

2) Clicar el botó sign up 

3) Registrar-se  

 

2. Crear un nou board: 

1) Anar 

 

3. Clonar el board proporcionat per a cada grup: 

1) Entrar al board que es desitja copiar  

2) Obrir la barra de menú (Figura 0.1) 

3) Seleccionar la opció “Copy Board...” 

4) Escriure el nom del nou board (Ex: Grup 1) 

 

Figura 0.1 Opcions de la barra de menú de Trello 

 

4. Canviar els permisos del board: 

1) Anar a la barra lateral i clicar sobre el membre que es vol esborrar. 

2) Anar a la barra lateral i desplegar la barra de menú. 

3) Seleccionar la opció “Additional Settings...” 

4) Es desplegarà un menú amb les següents opcions: 

Change Organization: per canviar la organització del board. 

Card cover images enabled/disabled: per activar o desactivar la visualització de les 

imatges cards. 
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Commenting Permissions: permet escollir qui pot comentar a les cards. 

Invitations Permissions: permet escollir qui pot convidar a membres al board. 

5) Escollir les opcions segons es desitgi 

 

5. Donar d’alta els grups: 

1) Entrar al board del Grup a donar d’alta 

2) Anar a la barra lateral i clicar “Add Members...” (Figura 0.2) 

3) Afegir l’adreça de correu electrònic de la persona que es vulgui afegir 

 

 

Figura 0.2. Finestra on s’afegeixen els membres a Trello 

 

6. Modificar els permisos dels membres: 

1) Anar a la barra lateral i clicar sobre el membre a qui volem canviar els permisos. 

2) Clicar sobre la opció “Change permissions...”  

3) Seleccionar entre les dues opcions: 

Normal: pot veure i editar cards però no pot modificar la configuració. 

Admin: pot veure i editar cards, esborrar membres i canviar la configuració. 

 

7. Obtenir el full Excel de participació: 

1) Descomprimir l’arxiu 

2) Executar el fitxer .exe/.dmg/.deb en funció del sistema operatiu que s’utilitzi 
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3) Introduir la informació demanada pel programa 

4) Obrir el full Excel generat 

5) Crear gràfics a partir de les taules segons es desitgi 

 
 

 

 


