
Bubbleshare
http://www.bubbleshare.com

Programari que ens permet fer presentacions de fotos, afegir sons i petits textos amb bafarades tipus 
còmic... i tenir-ho en un espai web que no és el nostre (i per tant, no ens ocupa espai)

Un cop accedeixes a la pàgina web, pots començar a crear el teu àlbum. Et demanarà una adreça de 
correu i un nom, el qual sortirà a la barra superior del navegador quan obris un dels teus projectes. 
Rebràs uns correus electrònics per activar el teu conte, que és gratuït.

En conclusió: 

1) CREATE ACCOUNT ( a dalt a la dreta) per crear el compte: recepció de mail i validació.

2) LOGIN (a dalt a la dreta), per inciar la sessió. Per tancar sessió, LOG OUT.

En iniciar la sessió, el programa et situa a la pàgina d'inici (es veu activa la pestanya HOME). 

Ara volem crear el nostre àlbum de fotografies: CREATE NEW ALBUM.

1) Posa el NOM que vulguis que tingui l'àlbum

2) Elegeix BATCH UPLOADER FLASH 8 o bé BASIC UPLOADER (també podria haver 
BATCH UPLOADER ACTIVE X). Són diverses opcions que estan associades a programari 
(o connectors), i cal provar quina és l'opció que pot resultar millor segons el teu ordinador.

3) ADD PHOTOS.  Et dona opció d'esborrar alguna (REMOVE) o bé d'afegir-ne més d'una 
altra carpeta. Finalment NEXT STEP, “puja” les fotos al servidor i crea l'àlbum.

Ara ja podem fer modificacions en el nostre àlbum: s'ha obert la finestra de MY ALBUMS.

Si fem clic a la pestanya MY ALBUMS que es troba a dalt, podrem veure els diferents àlbums del 
nostre compte, i des d'aquesta pantalla podem esborrar (si ens interessa)  l'àlbum complet 
(DELETE).

A continuació, fem un repàs de les opcions que tenim amb les quatre pestanyes del nostre àlbum, i 
destacarem només algunes de les possibilitats del programa:

La primera pestanya:  EDIT YOUR ALBUM. Tenim vàries opcions d'edició:
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El ZOOM, que fa tres augments de la part de la imatge que assenyalem amb el vértex de la figura.

CAPTIONS and CLIPART: Podem elegir entre diverses bafarades i objectes... Es un dels recursos 
d'edició més creatius. Si volem que ho facin els alumnes, necessitem que tinguin accés des d'un 
compte d'usuari (podria ser un compte per a tot el grup classe, per exemple)

Les bafarades i objectes es poden canviar de tamany, orientació... 



La segona pestanya: SEQUENCE YOUR PHOTOS
Les podem ordenar de la manera que més ens convingui

La tercera pestanya: PREVIEW (Vista preliminar)

La quarta pestanya: SHARE (COMPARTIR) 

Ja has creat l'àlbum, però ara s'ha d'acabar de configurar diverses opcions.  

1) Pots compartir l'àlbum per correu electrònic: envia un mail amb l'adreça on poder veure l'àlbum. 
Des d'aquí es pot descarregar-te l'àlbum comprimit en format ZIP (DOWNLOAD ZIP).

2) També pots enviar l'àlbum a un bloc, a un moodle, a una pàgina web... Es tracta de copiar el 
codi HTML en el lloc corresponent. Aquest és un punt tècnicament més complex, però no 
excessivament complicat. Així es veu la presentació directament en obrir el web.

Tens diferents opcions per mostrar les fotos, a la pestanya SHARE YOUR ALBUM, que es basen 
en fer un passi de diapositives automatitzat (slideshow).

Un exemple:  HUGE ROUNDED.



3) Una altra opció: anar a MY ALBUM, i fer clic per copiar l'adreça

http://www.bubbleshare.com/myalbum/81761.0adbe4ba50a

I a continuació s'esciure /slidewhow
Per exemple:  http://www.bubbleshare.com/myalbum/81761.0adbe4ba50a/slideshow

I així pots copiar l'adreça a un document de text o a una pàgina web, i fent clic s'obre la 
presentació de fotografies

ALTRES OPCIONS 
Si fas clic al damunt de la imatge preliminar, s'obre una nova finestra (OVERVIEW) amb una nova 
pantalla, molt semblant a la que trobes a EDIT YOUR ALBUM.

A la pestanya THUMBNAILS pots definir el tamany de les miniatures. Des d'aquí es pot també 
modificar la presentació. 

http://www.bubbleshare.com/myalbum/81761.0adbe4ba50a/slideshow
http://www.bubbleshare.com/myalbum/81761.0adbe4ba50a?visited=91942


A les opcions (SHOW MORE OPTIONS) tenim la possibilitat de fer activitats amb les 
fotografies.  El desplegable es tanca fent clic a HID MORE OPTIONS.

Si fem clic a SHOW MORE OPTIONS, trobem que a BUBBLE GAMES podem fer un joc de 
moure les peces del trencaclosques, però només aprofitant un espai que queda lliure (SLIDDING 
PUZZLE).   Fent clic a la pestanya OVERWIEV, tornem a la pantalla inicial.

A BUBBLE GAMES, també podem aconseguir un trencaclosques (JIGSAW) amb la nostra 
imatge. No he trobat, en aquesta opció, la possibilitat de definir el nombre de peces. Així que el 
nivell és una mica elevat, o com a mínim no és adaptable a totes les situacions.



Opinió: el bloc de Ramon Barlam: “Arran de pupitre” 
http://5centims5.blogspot.com/

“Bubbleshare té molts més punts forts:

· Una gestió fàcil i molt intuitiva, que permet que siguin els propis alumnes (a partir de cicle 
superior de primària, i fins i tot més petits) els qui crein i 'pugin' les fotos.
· Un espai il·limitat a un servidor aliè, que ens fa oblidar del 'pes' dels fitxers gràfics.
· Una àmplia oferta de possibilitats per a mostrar l'àlbum (tira horitzontal, vertical, amb fosa, amb 
efectes diversos...).
· La possibilitat de convertir les fotos en puzzles (fins ara ho solucionàvem amb jigsaw creator, però 
tenia l'inconvenient que només es visualitzava amb l'Explorer.
· I altres que encara hem de descobrir.

De les eines que se'ns ofereixen en destacaria la possibilitat d'afegit bafarades i associar fitxers 
d'àudio a cadascuna de les fotografies (30 segons cadascuna). Això pot ser especialment interessant 
per a les aules d'acollida i també per a les aules obertes.

Ho anirem comprovant.
posted by Ramon Barlam”

http://5centims5.blogspot.com/2006/06/ms-bubbleshare.html

http://5centims5.blogspot.com/2006/06/ms-bubbleshare.html
http://www.bubbleshare.com/
http://5centims5.blogspot.com/


El blog de BEA MARÍN  http://www.actilingua.net/blogdeunaprofedim.html
“Otra herramienta buena, bonita y barata: un álbum de fotos con sonido asociado”
http://www.actilingua.net/2005_12_01_blogdeunaprofedim_archive.html
6 de desembre de 2005 

A partir del blog de Bea Marin, podeu veure un exemple de contes infantils amb Bubbleshare, a 
http://www.bubbleshare.com/album/4699.cbca8c17011/slideshow

Altres comentaris:
Bubbleshare afegeix ZOOM...
http://www.genbeta.com/2006/03/02-bubbleshare-anade-zoom

Una altra manera de compartir les fotos (només per un any...)
http://www.noticias-tic.com/bubbleshare 
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