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QUÈ ÉS
§ Una eina de disseny.
§ Intuïtiva i senzilla.
§ Amb plantilles i altres recursos gràfics ja preparats 

(icones, fotografies, símbols, caixes de text, degradats, 
icones animades).

§ Funciona en línia.
§ Versió gratuïta (amb limitacions d’accés a determinades 

plantilles o recursos gràfics).
§ Versió premium, accés il·limitat als recursos.



QUÈ ÉS
§ Pots descarregar el resultat final en diferents formats: 

pdf, imatge en alta i baixa resolució.
§ Pots compartir el disseny per tal que una altra persones 

pugui veure’l i/o modificar.



QUÈ ÉS
§ Pots fer:

§ Pòsters
§ Fulletons
§ Targetes de visita
§ Postals
§ Logotip
§ Publicacions per a xarxes socials
§ Presentacions tipus powerpoint
§ ....



COM REGISTRAR-SE
§ www.canva.com

http://www.canva.com/


COM REGISTRAR-SE
§ Opcions de registre amb:

§ Google
§ Facebook
§ Compte de correu



PREPARAR EL CONTINGUT
§ Pots pujar els teus propis continguts, busca i prepara, 

abans de començar:
§ Logo entitat
§ Fotografies pròpies



PREPARAR EL CONTINGUT



PENSAR-HO EN PAPER
§ Què vols fer? Què vols donar a conèixer?
§ Pensa des del punt de vista del RECEPTOR.
§ Quina informació necessita?



PENSAR-HO EN PAPER
§ No t’oblidis! 

§ Logo entitat
§ Dades de contacte
§ Informació bàsica: què, quan, com, on, quant 

costarà



COM UTILITZAR EL CANVA
§ Recomanacions:

§ No poseu més de 2 tipus de lletra
§ Utilitzeu els colors referenciats amb el logo
§ Millor poques fotos grans que moltes petites
§ Millor una foto gran :)
§ Menys és més
§ Utilitzar la mateixa línia general per a materials que 

siguin sobre el mateix contingut (per exemple: 
pòster, entrada, fullet de mà)



COM UTILITZAR EL CANVA
§ Anem a provar-ho...

Què voleu fer?

§ Anem a crear junts: exemples




