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Com s’obre WhatsApp

Per obrir WhatsApp busquem l’aplicació al telèfon mòbil i 

toquem la icona           perquè s’obri.

Com s’afegeix una fotografia al perfil

Podem afegir una imatge al perfil i canviar-la sempre que 
vulguem seguint els passos següents:

 1  Clica el botó de Menú        i selecciona Configuració.

Uso de datos

Información y ayuda
Cocinando
Info       3   Selecciona una imatge de la galeria, fes-ne una de nova 

amb la càmera o elimina la que tens actualment.

 2   Toca la foto de perfil           .       
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GESTIÓ DELS CONTACTES

Com s’afegeix un contacte

Per iniciar una conversa amb un familiar, amic o conegut, 
la primera cosa que hem de fer és registrar-ne el número 
de telèfon com a contacte al telèfon mòbil.

Els passos que hem de seguir per afegir un contacte nou són 
els següents:
 1 Obre l’aplicació de WhatsApp i clica el botó verd que 
tens a la part inferior dreta           .

 2 Clica Contacte nou          .

És important que només afegim als 
contactes persones que coneixem.

 4   Centra la imatge al visor i prem OK per afegir la foto-
grafia al perfil.
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Com s’edita i es bloqueja un contacte

És possible que et calgui editar un contacte (per canviar-ne 
el número de telèfon, per exemple) o fins i tot bloquejar-lo si 
no vols que pugui contactar amb tu.

Entra a l’aplicació:
 1 Obre la lupa      que apareix a la part superior dreta i 
escriu el nom del contacte que vols modificar o bloquejar.

  2 Quan el tinguis a la pantalla, clica’n el nom. Veuràs que 
has entrat al lloc on apareix la informació del contacte (nom, 
fotografia…).

 3 Per modificar el contacte, has de clicar els tres punts       
que apareixen a la part superior dreta. Veuràs que apareix 
l’opció d’Editar. Si la cliques, pots modificar qualsevol infor-
mació del contacte. Quan acabis, ho has de validar amb el 
botó Desar o       que apareix a la part superior dreta. 

 4 Si per algun motiu no vols rebre missatges o trucades d’un 
contacte en concret, tens l’opció de bloquejar-lo. Has de cer-
car el contacte amb la lupa         i entrar a l’apartat Info. del 
contacte clicant el nom. Ara t’has de desplaçar cap avall a 
la mateixa pantalla i trobaràs l’opció de Bloquejar.

 5 A continuació, apareixerà la pregunta següent: “Vols blo-
quejar…? Els contactes bloquejats no et podran trucar ni 
enviar missatges”.

 6 Clica Bloquejar per confirmar-ho.

 3 Introdueix les dades necessàries del contacte: 
 a. Nom: escriu el nom de la persona que vols registrar.
 b. Telèfon: escriu el número de telèfon de contacte d’aquesta persona.

 4 Clica el botó Desar o       i prem la fletxa        que hi ha a 

la part superior esquerra per tornar a la pantalla de diàleg.

És recomanable que, en desar els contactes, ho fem a 
Google i no al telèfon, perquè així en tindrem una còpia 

de seguretat i els podrem recuperar fàcilment 
en cas de pèrdua o canvi de telèfon.
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GESTIÓ DELS MISSATGES

Com s’envia un missatge de text

 1 Obre la conversa amb el contacte al qual vols escriure          .         

Si ja tens iniciada una 
conversa, no cal que 
cerquis el contacte per-
què t’apareixerà a la 
pantalla.

 2 Clica l’espai en blanc 
inferior, que ens permet 
veure el teclat per escriure.

 3 Escriu amb el teclat el text que vols enviar. 

 4 Clica Enviar           .

A WhatsApp pots ornar els missatges de text amb emotico-
nes, que són caràcters que expressen alguna emoció. Per 
afegir-ne:

 1 Toca la icona Emoji            per accedir al teclat d’emojis, 

en què trobaràs una bona pila d’opcions.

 2 Tria l’emoticona que vols enviar.

 3 Clica Enviar           .
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Com s’envia un missatge de veu

 1  Obre la conversa amb el contacte al qual vols enviar un 
missatge de veu.

 2 Mantingues premuda la icona del micròfon        i co-
mença a parlar. 

 3 Quan acabis, deixa de prémer la icona i s’enviarà el 
missatge d’àudio.

Quan rebis un missatge de veu:

 1  Clica la conversa en què l’has rebut.

 2 Per escoltar l’àudio, clica el botó de Reproduir         . 

 3 Si no tens auriculars, acosta’t ràpidament el telèfon a 
l’orella. D’aquesta manera, només tu sentiràs la conversa. 
Si, en canvi, no t’acostes el telèfon a l’orella, el missatge de 
veu se sentirà a través dels altaveus del mòbil.

Pots fer lliscar el dit amunt per enregistrar sense 
necessitat de mantenir premut el botó del micròfon 

de manera continuada. D’aquesta forma quedarà fixat.

Toca Enviar              per enviar el missatge.

Com s’envien imatges o vídeos

 1 Clica la conversa a la qual vols enviar algun arxiu. 

 2 Clica  Adjuntar          . A continuació, tria alguna de les 
opcions següents: 

 ● Càmera: pots fer una foto amb la càmera.

 ● Galeria: pots triar una foto o un vídeo que tinguis a la
  galeria del mòbil. Mantingues premuda una imatge si 
  en vols afegir més.
 ● Ubicació: pots enviar la localització on ets. 3 

 3 Quan hagis triat la imatge, prem Enviar         .
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Suprimir missatges

Pot passar que vulguem suprimir un missatge que acabem 
d’enviar perquè ens hem adonat que tenia un error o perquè 
l’hem enviat a la persona equivocada. 

 1 Obre la conversa en què hi hagi el missatge que vols suprimir.

 2 Mantingues premut el missatge per seleccionar-lo.           

 3 Clica Suprimir per a tothom.

Si has suprimit el missatge correctament, el missatge se 
substituirà per aquest text: “Aquest missatge s’ha suprimit”.

Els destinataris poden veure els missatges 
abans que s’hagin suprimit. I només es té 

una hora aproximadament per poder 
suprimir un missatge enviat.

Com es reenvia i se suprimeix un missatge

Reenviar missatges

 1 Obre la conversa on hi hagi el missatge que vols reen-
viar i mantingues premut el missatge que vols reenviar. Si 
en vols reenviar uns quants, prem sobre els missatges que 
vulguis afegir, quan hagis seleccionat el primer.  

 2 Clica Reenviar          .

 4 Selecciona a qui vols reenviar el missatge.

 5 Clica Enviar          .

Pots reenviar imatges, vídeos, contactes, etc. 
Els missatges que es reenvien queden marcats 
amb l’etiqueta Reenviat perquè tant tu com el 

destinatari sapigueu que és un missatge reenviat.
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TRUCAR I FER VIDEOTRUCADES

Com es truca a un contacte

La funció de Trucades et permet fer trucades gratuïtes 
per internet als contactes de WhatsApp, fins i tot si són en 
un altre país.

 1 Entra a la conversa del contacte amb qui vols iniciar la tru-

cada o clica el menú Trucades i prem el botó del telèfon                 

per cercar el contacte a qui vols trucar.

 2 Clica el botó del telèfon         que apareix a la part su-

perior dreta de la pantalla.

 3 Has iniciat una trucada i has d’esperar que l’altra per-
sona respongui. 

 4 Quan vulguem acabar la trucada, hem de clicar la icona 

vermella del telèfon          .

No és possible fer trucades als números de serveis 
d’emergència a través de WhatsApp (per exemple, 

al 061). Per a això, has de fer servir el sistema 
normal de trucades del telèfon mòbil.

Com es fa una videotrucada

El procediment per iniciar una videotrucada és el mateix 
que hem aplicat per a la trucada. Però en aquest cas, en 
comptes de fer servir la icona del telèfon, fem servir la ico-
na de la càmera de vídeo.

Quan reps una trucada, apareix la notificació de TRUCADA 
DE VEU DE WHATSAPP ENTRANT a la pantalla del telèfon. 

 1 Per acceptar-la, prem o fes lliscar la icona verda
 amunt o cap a un costat.

 2 Per refusar-la, prem o fes lliscar la icona vermella   
 amunt o cap a un costat. 

 3 Per refusar-la amb un missatge, prem o fes lliscar la icona

 del missatge amunt           .

 1 Entra a la conversa del contacte amb qui vulguis iniciar 
una videotrucada o fes servir la lupa         per cercar el con-
tacte.

 2 Clica el botó de la càmera de vídeo que apareix a la part 

superior dreta de la pantalla de conversa          . 

 3 Has iniciat una videotrucada i has d’esperar que l’altra 
persona respongui.

 4 Quan vulguem acabar la trucada, hem de clicar la icona 

vermella del telèfon          .
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Com es fan videotrucades grupals

Si, en canvi, és una altra persona qui vol iniciar una video-
trucada amb tu, apareix la notificació de VIDEOTRUCADA 
DE WHATSAPP ENTRANT a la pantalla del telèfon.

WhatsApp et permet fer videotrucades amb més d’una 
persona alhora (actualment, fins a un màxim de vuit parti-
cipants).  

El funcionament és molt semblant al d’una videotrucada 
normal, amb la diferència que hem d’anar afegint les altres 
persones dels contactes quan la primera persona hagi ac-
ceptat la trucada.

 1 Cerca una de les persones amb qui vols fer una video-
trucada.

 2 Toca Videotrucada          .

 3 Quan el contacte accepti la trucada, toca Afegir

 membre        .

 4 Cerca amb la lupa        o selecciona l’altre contacte que 
vols afegir a la trucada.  

 5 Si se t’indica, toca Afegir.

Durant la videotrucada, podem apagar la càmera prement

Aturar vídeo        ; aleshores només poden sentir la 

nostra veu.

Si un participant ha de sortir de la reunió abans, ha de 

penjar ell la trucada          .

La qualitat de la videotrucada depèn de la 
connexió a internet dels participants.

 ● Per acceptar-la, prem o fes lliscar la icona verda 
  amunt o cap a un costat.
 ● Per refusar-la, prem o fes lliscar la icona vermella     
  amunt o cap a un costat. 
 ● Per refusar-la amb un missatge, prem o fes lliscar la 
  icona del missatge amunt          .
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Servei d’informació
Fundació ”la Caixa”
Tel. 900 22 30 40
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h 
www.fundaciolacaixa.org


