
 

Manual	d’indicacions	

	Competències	digitals	bàsiques



 
En	 aquest	 manual	 trobaràs	 les	 indicacions	
necessàries	 per	 comunicar-te	 virtualment	 a	
través	de	la	plataforma	Zoom	i	WhatsApp.	

Totes	 les	 indicacions	 tenen	 suport	 visual	 per	
poder	 facilitar	 el	 seu	 enteniment	 d’una	manera	
pràctica	i	adaptada.



 

Què	necessites	saber	de	la	plataforma	Zoom?	

	 1.	Acceptar	i	entrar	a	una	reunió		
	 2.	Funcionament	àudio	i	càmera	
	 3.	Sortir	d'una	reunió



Fes	click	a	l’enllaç	de	color	blau	

La	persona	que	et	convida	a	la	reunió	
et	 farà	 arribar	 el	 següent	 enllaç	 en	
color	blau	(t’ho	podrà	fer	arribar	via	
WhatsApp	o	correu	electrònic).	

Veuràs	el	següent	model	de	missatge	
que	apareix	a	la	imatge:

1.	Acceptar	i	entrar	a	una	reunió



  

Un	 cop	 hagis	 fet	 click	 a	 l’enllaç	 de	
color	 blau,	 s’obrirà	 una	 finestra	 al	
teu	mòbil	que	diu:	Abrir	con	Zoom	o	
Chrome.	

Preferiblement,	 trieu	 l’opció	Abrir	
con	Zoom	i	després	feu	click	a	Solo	
una	vez.



 

En	aquest	moment,	ja	et	trobaràs	
dintre	 de	 la	 reunió	 a	 Zoom!
Veuràs	 aquest	 fons	 d’imatge	 al	
teu	mòbil:	

Automàticament	 et	 sortirà	 un	
missatge	abaix	de	 la	pantalla	 a	
mà	esquerra	que	diu	 :	Llamar	a	
través	 de	 internet.	 Fes	 un	 sol	
click	i	ja	ho	tens!



RECORDA,	en	aquest	moment	podràs	
escoltar	a	totes	les	persones	que	
estiguin	a	la	reunió,	però	si	tu	vols	
parlar	o	encendre	el	teu	vıd́eo	cal	que	
facis	un	CLICK	a	sobre	de	l’icona	del	
micròfon	i	la	càmera.		

Aquestes	icones	les	trobaràs	abaix	de	
la	pantalla	a	mà	esquerra.	

Tant	per	encendre	com	tancar	l’àudio	o	
la	càmera,	amb	un	sol	click	és	suficient.	

2.	Funcionament	àudio	i	càmera	



Aixı	́estaria	l’àudio	i	la	càmera	apagada…	 Aixı	́estaria	l’àudio	i	la	càmera	encesa…	



 

Quan	vulguis	sortir	de	la	reunió,	cal	que	
facis	 un	 click	 al	 botó	 vermell	 que	
trobaràs	 a	 dalt	 a	 la	 dreta	 que	 diu	
SORTIR.	

3.	Sortir	d’una	reunió



 

Zoom	 et	 demanarà	 que	 confirmis	 que	
realment	 vulguis	 sortir	 de	 la	 reunió,	 si	
és	 aixı,́	 cal	 que	 facis	 un	 click	 al	 botó	
vermell	del	centre	que	diu	:	SORTIR	DE	
LA	REUNIÓ.	

Un	 cop	 facis	 click	 ja	 estaràs	 fora	 de	 la	
reunió	i	l’hauràs	finalitzada.	



 

Què	necessites	saber	de	la	plataforma	WhatsApp?	

	 1.	Acceptar	una	videotrucada	
	 2.	Funcionament	àudio	i	càmera		
	 3.	Sortir	d'una	videotrucada		
	 4.	Videotrucar	a	un	contacte	



 

Quan	una	persona	et	truqui	per	videotrucada	
WhatsApp	 veuràs	 aquest	 model	 d’imatge	 al	
teu	mòbil:	

1.	Acceptar	una	videotrucada



 

Si	 desitges	 atendre	 la	 trucada	 cal	 que	
rellisquis	 el	 teu	 dit	 des	 de	 la	 icona	 de	
color	blau	Xins	al	centre	de	la	pantalla.	

Si	 no	 desitges	 atendre	 la	 trucada,	 només	
cal	que	facis	click	sobre	el	botó	vermell.	



 
2.	Funcionament	àudio	i	càmera	

Si	atens	la	trucada,	veuràs	aquesta	imatge	
amb	la	persona	o	persones	que	parles.		

El	 teu	 àudio	 i	 càmera	 estarà	 encès	
automàticament	 en	 aquesta	 aplicació,	
però	 si	desitges	apagar-lo,	només	cal	que	
facis	 un	 click	 sobre	 les	 icones	 d’àudio	 i	
càmera	que	trobaràs	abaix	de	la	pantalla	
al	centre	i	a	la	dreta.	



 

Si	 desitges	 Xinalitzar	 la	 trucada,	 només	
cal	 que	 facis	 un	 click	 sobre	 del	 botó	
vermell	que	trobaràs	al	abaix	al	centre	
de	la	pantalla.	

3.	Finalitzar	videotrucada



Si	desitges	videotrucar	per	WhatsApp	a	algun	
dels	teus	contactes,	primer	de	tot,	recorda	que	
cal	tenir	el	telèfon	de	contacte	guardat	a	la	
teva	agenda	telefònica	del	mòbil!	

Dirigeix-te	 a	 l’aplicació	 WhatsApp	 i	 busca	 el	
teu	 contacte,	 quan	 el	 tinguis	 farem	 click	 com	
fem	 habitualment	 per	 parlar	 per	 xat	 amb	
qualsevol	persona	i	veurem	aquesta	imatge:	

4.	Videotrucar	a	un	contacte



Fes	un	click	sobre	l’icona	de	la	càmera	que	
trobaràs	a	dalt	mà	dreta	de	la	pantalla	



WhatsApp	et	preguntarà	si	realment	vols	fer	
una	videotrucada.	Per	continuar	cal	que	facis	
click	a	Llamar	



 

Ara	 només	 ens	 queda	 esperar	 Zins	 que	 la	
persona	que	truquem	ens	atengui	el	telèfon	i	
ja	 podrem	 iniciar	 la	 vostra	 conversació	
tenint	en	compte	les	indicacions	anteriors	que	
hem	treballat.		

Gaudiu	de	la	conversació!	




