Guia pràctica:
Com comunicar-nos
online durant
el confinament
Eines per realitzar videoconferències
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Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a:
comunicacio@aalba.cat

Videoconferències durant el confinament.
Durant aquests dies de confinament les videoconferències s'han convertit en un recurs interessant per
poder estar connectats amb familiars, amics, mestres de l'escola, etc. Evidentment la condició indispensable per a fer ús d'aquesta eina és tenir internet via wifi, cable o 5G.
Segurament ja havíeu utilitzat algunes eines per a realitzar aquestes videoconferències com per exemple, el mateix WhatsApp, skype, zoom, facetime (iphone) o alguna altra.
A través d'aquest document us proposem una eina que creiem que és molt senzilla i ofereix resposta
a moltes necessitats que segurament podeu tenir. Hem intentat detallar molt clarament el seu funcionament.

Videoconferències via WhatsApp
Gairebé tothom té WhatsApp i, per tant, es converteix en una eina molt útil per a poder fer videotrucades. Com sabeu heu de clicar a la icona de video per a iniciar una videotrucada (a), però podem
afegir més gent? La resposta és SÍ, fins a 4 persones alhora podeu estar parlant amb video per WhatsApp.
Com es fa?
Molt senzill. Un cop estigueu fent videoconferència amb una persona teniu a la part superior una icona
de persona i un botó de “+” al costat (b). Si hi cliqueu us obrirà la finestra de contactes i podreu seleccionar la persona que voleu convidar a la videotrucada. Torneu a repetir la operació fins arribar a les
4 persones alhora.
a)

b)

Iniciar
videotrucada

Afegir més
participants

Però i si volem fer videotrucades amb més persones o des de l'ordinador ? A continuació us
expliquem una eina fàcil de fer servir i que pot donar resposta a les necessitats que tingueu.

Com fer videotrucades des del teu ordinador o tauleta?
Jitsi Meet es una plataforma de videotrucades que no requereix la intal·lació de cap aplicació al teu
ordinador o tauleta, ja que opera a través d’un navegador web. Amb aquesta plataforma les videotrucades no tenen límit de duració ni restricció amb el nombre de participants. Recomanem utilitzar
Google Chrome
o Firefox
pel seu correcte funcionament.
Aquesta eina també es pot fer servir des del mòbil. Per tant, en una videotrucada podeu estar alguns
fent ús del mòbil i d’altres des de l’ordinador. Us expliquem com fer-ho en cada un dels casos. A continuació, us expliquem com iniciar una nova videoconferència a l’ordinador i com compartir-la:

1

Entrar al web: https://meet.jit.si

2

a) Col·loquem el cursor a la casella “Star a new meeting” per iniciar una nova videoconferència.
b) Introduïm el nom que vulguem donar-li en aquesta nova sessió (Exemple:totssommotordecanvi)
i cliquem el botó “GO” per començar. Es recomana un nom fàcil de compartir amb els teus contactes.
b)

a)

!

Acte seguit, el navegador et sol·licitarà permisos per accedir a la teva webcam i micròfon.
Recorda acceptar perquè els participants puguin veure’t i escoltar-te correctament. Una
vegada dins i amb els respectius permisos atorgats, la sessió haurà començat però només
amb tu.
Imatge extreta d’Internet.

Botó per activar o
desactivar el micròfon

Botó per penjar

Botó per activar o
desactivar la càmera
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Per compartir la sessió amb altres participants, només has de copiar el link que et sortirà clicant
el botó d’ ”informació” (a la part inferior dreta de la pantalla). Els participants podran entrar únicament clicant en aquest link (sense registres, ni descàrregues de cap aplicació).

link per compartir amb
els participants
Botó d’informació
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Per veure tots els membres que participen a la videotrucada hem de clicar el botó que es troba
a la part inferior dreta, just al cantó del botó d’informació.

Vista mosaic: Clica per veure
tots els conferenciants en el
mateix tamany.
Resultat
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Altres opcions importants que has de conèixer i que trobareu a la part inferior esquerra:

Aixeca la mà per parlar

Pots iniciar un xat
clicant aquí

Botó per compartir pantalla. Amb aquest botó podràs compartir la pantalla amb els membres de la videotrucada i veure el que es veu a la teva pantalla de l’ordinador. És molt interessant per poder veure els documents o
power points que tens al teu ordinador i que tothom els pugui anar seguint.
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L’ últim botó que trobem a la part inferior dreta ens ofereix altres opcions de la plataforma.
T’ho desglossem:

Edita el teu nom i perfil
Edita la qualitat del vídeo.
Per veure-ho a pantalla completa
Pots iniciar un directe d’aquesta conferència a través de youtube
Pots gravar la videoconferència
Pots compartir un vídeo de youtube amb els conferenciants
Difumina el fons del teu vídeo
Altres opcions
Silencia a tots els participants
Informació sobre l’estat dels altaveus

Per donar la teva opinió sobre la plataforma

Per veure altres paràmetres de la plataforma

Com fer videotrucades des del mòbil?
Jitsi Meet es una plataforma de videotrucades que no té límit de duració ni restricció amb el nombre
de participants.A continuació, us expliquem com iniciar una nova videoconferència amb el mòbil i com
compartir-la:

1

Entrar a Google Play o Apple Store i baixa’t l’aplicació jitsi meet. És gratuïta.
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a) Obre l’aplicació i col·loquem el cursor a la casella “Enter room name” per iniciar una nova videoconferència.
b) Introduim el nom que vulguem donar-li en aquesta nova sessió (Exemple:totssommotordecanvi)
i cliquem el botó “CREATE/JOIN” per començar. Es recomana un nom fàcil de compartir amb els
teus contactes.
a)

!

b)

Acte seguit, l’aplicació et sol·licitarà permisos per accedir a la teva webcam i micròfon.
Recorda acceptar perquè els participants puguin veure’t i escoltar-te correctament. Una
vegada dins i amb els respectius permisos atorgats, la sessió haurà començat però només
amb tu.
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Per compartir la sessió amb altres participants, només has de clicar el botó “Invite others” i
automàticament se’ns generarà un link per poder compartir l‘enllaç amb els participants. Els participants podran entrar a la videotrucada clicant aquest link i després d’haver-se descarregat l’App o
bé ho podran fer des de l’ordinador.
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L’aplicació ens ofereix altres opcions clicant al botó de la part inferior dreta. I clicant el botó
“More options”, destaquem l’opció de “vista mosaic” per veure totes les persones que participen
a la sessió a l’hora.

