
VIDEOCONFERÈNCIES AMB ZOOM  
 

Zoom és una de les aplicacions de software de videoconferència més utilitzades. Et permet interactuar 
virtualment amb altres persones quan les reunions en persona no son possibles. Amb el coronavirus 
COVID-19 afectant a tot el Món, Zoom s’ha convertit en una eina essencial per a empreses i famílies que 
desitgen i necessiten estar en contacte. Zoom és un servei de videoconferència basat en l’anomenat 
núvol (és a dir a través d’un entorn virutal gràcies a la tecnologia que ofereix Internet). Es pot utilitzar per 
reunir-se virtualment amb altres, ja sigui per vídeo o només àudio, mentre es realitzen xats en viu i, si es 
desitja i s’autoritza, permet gravar sessions per veure-les més tard. 

El funcionament de Zoom des de l’aplicació de Windows o les apps (de IOS, MacOS i Android) és el 
mateix, tot i que la interfície és diferent. És a dir, les imatges que veureu a les captures de pantalla 
d’aquest tutorial són diferents a les que veureu utilitzant les apps corresponents. Però els requeriments i 
les funcions són les mateixes, així que és molt probable que seguint aquest tutorial n’hi hagi suficient per 
registrar-se i entendre com funciona, ja que el funcionament de les apps acostuma a ser més senzill i 
entenedor que a un navegador d’Internet. 

Recomanem que utilitzeu l’aplicació o programa adient en funció del dispositiu que tingueu previst 
utilitzar per fer les videoconferències: 

- Si teniu ordinador amb Windows: Es poden fer reunions des del navegador però Zoom funciona 
de forma més eficient si descarregueu, instal·leu i utilitzeu el programa que ofereixen des de la 
web. Seguiu els passos d’aquest tutorial per a registrar-vos. Recomanem que després us 
descarregueu el programa i utilitzeu Zoom des del propi programa. 

- Si teniu un Macbook o iMAC amb sistema operatiu MacOS: Descarregueu la app des de l’App 
Store. Un cop executeu l’app, caldrà registrar-se des de la mateixa app. Aquest tutorial no explica 
com registrar-se des de l’app de MacOS però els passos a seguir són els mateixos. 
 

- Si utilitzareu una tauleta o telèfon mòbil amb sistema operatiu Android: Descarregueu la app des 
de la Play Store. Un cop executeu l’app, caldrà registrar-se des de la mateixa app. Aquest tutorial 
no explica com registrar-se des de l’app per Android però els passos a seguir són els mateixos. 

- Si utilitzareu un Iphone o Ipad amb sistema operatiu IOS: Descarregueu la app des de l’App Store. 
Un cop executeu l’app, caldrà registrar-se des de la mateixa app. Aquest tutorial no explica com 
registrar-se des de l’app per IOS però els passos a seguir són els mateixos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Registrar-se a Zoom (des de a Windows) 

 
 
Pas 1:  Entrem a a la pàgina web: www.zoom.us   i fes clic a “Regístrese, es gratuïta” 
 

 

Pas 2: Introdueix la teva adreça de correu electrònic i fes clic a “Registrarse” 

 

Pas 3: Zoom ens ofereix enviar-nos un correu setmanal o mensual amb recomanacions sobre l’aplicació o 
el servei. Podem acceptar o denegar rebre correus. Si fem clic a “confirmar”, acceptarem que ens enviïn 
al correu un correu setmanal. Si volem que sigui mensual o cancel·lar la subscripció, hem de fe clic a 
“establecer preferencias” i seleccionar l’opció que preferim. 

 

 



Pas 3: Ens sortirà la notificació de que ens han enviat un correu electrònic a la nostra adreça de correu 
per confirmar el registre.  

 

Ara hem d’entrar al nostre correu, obrir el missatge que haurem rebut i fer clic a l’enllaç “Activar Cuenta” 
que trobarem al cos del missatge.  

Pas 4: Ens obrirà un enllaç confirmant-nos que el compte s’ha creat i ens demanarà que introduïm les 
nostres dades personals i que escollim una contrasenya. Un cop introduïda la informació, fem clic a 
“continuar”. 

 

Pas 5: Zoom ens proposa convidar a altres persones a descarregar i utilitzar Zoom. Podem ometre aquest 
pas fent clic a “Omitir este paso” 

 



Pas 6: En aquest punt, ens ofereixen fer una reunió de prova. Podem acceptar fent clic a “Comenzar 
reunión ahora” i descarregar un fitxer que ens executarà una reunió de prova al nostre navegador o 
ometre aquest pas i fer clic a “Ir a mi cuenta” 

 

Pas 7: En aquest cas hem omès la reunió de prova i anem a veure el panell de control del nostre compte de Zoom. 
A dalt ens surt el nostre nom. Podem afegir una foto al perfil personal. Hi trobarem la nostra informació bàsica i el 
tipus de compte que tenim. Hi ha moltes altres opcions de configuració però en principi, en tenim prou amb la 
configuració que surt per defecte. 

 

 

Ja hem finalitzat el registre a Zoom. Ara tenim l’opció de descarregar el programa al nostre dispositiu. Hi 
ha disponible un fitxer d’instal·lació per a Windows. El trobareu a la part superior dreta de la pantalla. Si 
feu clic a “Recursos” us obrirà un desplegable amb l’opció “descargar cliente de Zoom”. Normalment 
funciona millor a través del programa (per això recomanem instal·lar-lo) però també podem fer 
videoconferències a través del nostre navegador web.  

 



Ara anem a veure com funciona Zoom a través del navegador web, és a dir, sense instal·lar cap aplicació o 
app. El funcionament de Zoom des de l’aplicació de Windows o les apps (de IOS, MacOS i Android) és el 
mateix, tot i que la interfície és diferent. És a dir, les imatges que veureu a les captures de pantalla 
d’aquest tutorial són diferents a les que veureu utilitzant les apps corresponents. Però les funcions són les 
mateixes, així que és molt probable que seguint aquest tutorial n’hi hagi suficient per veure com funciona. 

COM FUNCIONA ZOOM 

Amb zoom tenim principalment dues opcions: crear una reunió (“ser anfitrión de una reunión”) o “entrar 
en una reunión”. En aquest tutorial només explicarem com unir-se a una reunió que haurà creat un altre 
usuari i a la que ens hauran convidat. 

Entrar en una reunió: 

Quan algú ens convidi a participar en una reunió ens enviarà un enllaç per correu electrònic o un número 
d’identificació de la reunió. Per entrar en una reunió que algú altre hagi creat, hem de fer clic a “entrar en 
una reunión” i ens apareixerà aquesta pantalla. Haurem d’introduir el número d’identificació o nom de 
l’enllaç fer clic a “Entrar”. 

 

Ens descarregarà un arxiu, que haurem d’executar. 

 

 

 

 

 



Probablement després ens demanarà una contrasenya. És possible que a partir d’ara ens surtin les 
indicacions en anglès. Si és aquest el cas, posarà “Enter a meeting password”(introdueix contrasenya de 
reunió). Introduïm la contrasenya i fem clic a “Join Meeting” (unir-se a la reunió).  

 

S’obrirà la interfície on es durà a terme a la reunió. Primer de tot haurem de decidir si volem que la 
conferència sigui amb vídeo (és imprescindible que l’ordinador tingui webcam instal·lada) o si volem que 
sigui només amb audio. Si està en anglès, fem clic a “Join with Video” (unir-se amb vídeo). Si no tenim 
webcam podem fer clic a “Join without video” (unir-se sense vídeo), que almenys permetrà assistir a la 
reunió però sense que els altres participants puguin veure’ns. 

  

 

En aquest punt, ens hauria d’aparèixer el vídeo de la reunió amb els participants que ja estiguin a dins. 
Ens apareixerà un quadre de diàleg per seleccionar quin component d’audio volem utilitzar. Si l’ordinador 
té micròfon i altaveus incorporats, seleccionarem per defecte “Join with Computer Audio” (Unir-se amb 
l’audio de l’ordinador). Si tenim micròfon o altaveus externs, haurem de connectar-los i seleccionar “Test 
speakers and microphone” (provar altaveus i micròfon). 

 

 

 



 

Si no apareix cap problema de configuració o accés a la càmera, altaveus o micròfon, ja hauríem d’estar a 
dins l’entorn virtual on es durà a terme la reunió. 

 

 

 

 

Recordeu: Si utiltizeu el programa per a Windows o les apps per a MacOS, IOS o Android, veureu que 
l’entorn és diferent i el disseny canvia (els botons i les opcions es troben en diferents llocs) però les 
opcions i les funcions són les mateixes. Si teniu dubtes o problemes a l’hora de registrar-vos, instal·lar o 
accedir a Zoom, posa’t en contacte amb nosaltres. Potser et podem ajudar. 


