
 

  

Reunió 
informativa 
20-21 

COL·LEGI MIRASAN 

 

Reunió informativa 20-21 

VIDEOCONFERÈNCIES 
instruccions per connectar-se 



COL·LEGI MIRASAN  Videoconferències 

 

1 

 

Index 
 

1. Què és Zoom? ............................................................................................... 2 

2. Equipament bàsic ........................................................................................ 2 

3. Abans d’obrir o instal·lar Zoom ................................................................ 2 

4. Com accedir a la sala de videoconferència? .......................................... 2 

A. Des de l’ordinador .................................................................................... 2 

B. Des del mòbil o Tablet ............................................................................. 4 

5. Comunicació durant la sessió ................................................................... 6 

 

  



COL·LEGI MIRASAN  Videoconferències 
 

 

1. Què és Zoom? 

Zoom és un servei de videoconferència basat en el núvol que pot usar per reunir -se 
virtualment amb altres, ja sigui per vídeo o només àudio o tots dos. 

2. Equipament bàsic 

 Connexió a Internet ràpida. 
 Webcam. 
 Auriculars o altaveus.  
 Micròfon. 

Recomanem que proveu l’accés a la sala abans de la reunió per comprovar que 
disposeu de la configuració correcta. 

3. Abans d’obrir o instal·lar Zoom 

Assegureu-vos que el programari dels vostres dispositius està actualitzat a la última 
versió.  

4. Com accedir a la sala de videoconferència? 

A. Des de l’ordinador 

1. Obrir el navegador (Mozilla, Chrome, safari o Microsoft Edge)  
2. Escriure https://zoom.us/ o clicar directament sobre l’enllaç anterior. 
3. Anar a ENTRAR a una reunió 

 

 

 

https://zoom.us/
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4. Accedireu a una pantalla com la següent: 

 

5. A l’espai disponible al centre de la pantalla, haureu d’escriure l’ID de reunió 
(número de 10 dígits) que se us ha proporcionat. Un cop introduït el número, 
cliqueu a entrar. 
 

6. Al vostre navegador, s’obrirà un quadre de diàleg. Cliqueu sobre “obrir” 

 

7. Us apareixerà una pantalla com la següent:  

 

 

 

 

 

8.   Espereu a que els tutors/les tutores us donin accés. 
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B. Des del mòbil o Tablet 
 
1. Descarregueu l’aplicació des dels markets oficials: 

- Google play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en 

 
- App store: 

https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un cop instal·lada l’app, obriu-la en el vostre dispositiu. 
3. Un cop oberta cliqueu sobre JOIN A MEETING 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
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4. A Meeting ID introduïu el número de reunió proporcionat pels 

tutors/tutores. Un cop introduït cliqueu sobre JOIN MEETING. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

5. Espereu a que els tutors/les tutores us donin accés a la sala. 
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5. Comunicació durant la sessió 
 

Les preguntes / consultes sobre el contingut de la sessió, dirigides als tutors/les tutores 
es poden fer arribar, durant l'exposició, a través del xat. Les tutores anirem plantejant de 
viva veu totes les que, per temps, sigui possible respondre. 

El xat es troba disponible a la part inferior de la pantalla: 

 

Si us plau, feu servir aquest bloc NOMÉS per a preguntes sobre el contingut de la sessió. 
Podeu adreçar altres qüestions del vostre interès no relacionades amb la sessió via els 
canals de comunicació habituals amb l’escola i l’equip docent. 


