
 

Zoom és un programa per poder realitzar reunions amb gent. És una manera 

senzilla de posar-se en comunicació via video amb persones o per fer classes 

virtuals. Per la web tens més funcionalitats que pel mòbil. Però amb la versió per 

a smartphone és ideal. 

 

És una eina agraïda perquè pots silenciar a tothom i parlar només tu, cosa que 

afavoreix en una classe especialment per aquells que volen atendre 100% (i el 

professor concentrar-se en el que està explicant). Després, pots activar micro i 

que fagin les preguntes que et vulguin fer. 

 

● Funcionament: 

 

Quan et registres, el teu usuari té una ID (identificador) i llavors aquest 

identificador és únic per a tu i pel qual et podran apuntar-se a la teva reunió. És 

com un DNI. 

 

● Com em registro? 

 

1) Entrar a www.zoom.us i clicar a REGISTRESE, ES GRATUITA 

o bé et descarregues l’aplicació anomenada “Zoom” pel mòbil. 

2) Et registres. Cal que utilitzis la de l’escola. El perfil bàsic 

permet fer trucades de 40 minuts. 

3) Entres i programes una reunió clicant al botó “Programar 

reunión”. 

 

● Manera recomanada de funcionar com a docents: 

 

Es recomana fer aquest procés: 

 

- Comuniques a l’alumnat per correu electrònic el teu ID i la hora a la que et 

connectaràs. També està l’opció d’enviar un enllaç on fan click i entren 

directament. Un bon lloc seria a clickedu, dintre de Fòrums. 

- A l’hora indicada inicies la reunió i la gent se’t va connectant. 

 

Una gran avantatge és que una vegada l’alumne/a utilitza el mòbil i surt de la 

reunió, se li memoritza la ID, de manera que no cal donar-la més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoom.us/


 

● Com genero un enllaç? 

 

Utilitzant la app “Zoom”, pots obtenir el teu enllaç a l’apartat “Reuniones”. 

Utilitzant la pàgina web, pots obtenir el teu enllaç entrant a: 

 

1. Ser anfitrión de una reunión 

2. Quan se’t obri la finestra (depèn del navegador que utilitzis), abaix 

veuràs un botó que posa “Invitar” o “Invite”. 

 

 

Si prefereixes que t’ho expliquin… 

 

Zoom té una pàgina dedicada al suport per ajudar-te on hi han videos i preguntes. 

Videos curtets i subtitulats en espanyol: 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765 

 

Videotutorial per instal·lar la app: 

https://www.youtube.com/watch?v=k_xy-trxweQ 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765
https://www.youtube.com/watch?v=k_xy-trxweQ

