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Què és ZOOM?

Registrar-se a ZOOM

ZOOM és una plataforma en línia que s’empra per fer vi-
deotrucades (reunions, sessions formatives...). Està dis-
ponible tant per a ordinador (Windows, Mac, Linux) com 
per a dispositius mòbils (Android i iOS).

Per poder fer servir ZOOM cal que disposem d’un equip 
amb connexió a internet, micròfon i càmera. ZOOM es 
pot fer servir contractant diversos tipus de llicència, però 
té una versió bàsica gratuïta que és la que utilitzarem. 
Amb aquesta versió podem fer reunions de 40 minuts amb 
un màxim de 100 participants. Si les reunions són de 2 
persones no hi ha límit de temps.

Les explicacions d’aquesta guia se centren en l’ús de 
ZOOM a través de l’ordinador perquè és el dispositiu més 
recomanat per a aquesta mena de videoconferències en 
què intervé un nombre important de participants. Tot i això, 
al final de la guia s’inclou un annex per veure’n l’ús a tra-
vés d’un dispositiu mòbil.

Si ens envien una invitació, podem participar en una reunió 
amb ZOOM sense necessitat de registrar-nos-hi. En canvi, 
si hem d’organitzar nosaltres la reunió, cal que ens hi regis-
trem abans seguint els passos següents:

     Obrim el navegador i cerquem la pàgina oficial:
https://zoom.us.
1
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      Cliquem el botó “Regístrese gratis” a la part central 
o “Regístrese, es gratuita” a la part superior dreta de 
la pàgina.

      Per registrar-nos, ens demana el compte de correu elec-
trònic i la data de naixement.
3

 2

És possible que Google ens demani 
verificar unes imatges per confirmar 

que no som una màquina.
Simplement, cal seleccionar 

les imatges que ens demana i 
prémer el botó “Verifica”.

       Posteriorment, cliquem el botó “Confirmar” per acceptar 
el registre i ens informen que ens han enviat un correu per-
què puguem activar el compte.

Hem d’accedir al correu per obrir el missatge que ens han 
enviat des de ZOOM i activar el compte prement el botó 
“Activar cuenta” o clicant l’enllaç corresponent.
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    Quan s’ha activat al compte de ZOOM, ens apareix un 
formulari en què hem d’indicar el nom, triar una contra-
senya i prémer el botó de “Continuar”.

    Quan confirmem la contrasenya, ens donen la benvin-
guda i ja hem finalitzat el procés de registre.

5 
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 Accedim amb el navegador al web https://ZOOM.us/
download. 

 Seleccionem l’opció “Descargar” a la primera opció 
que apareix: “Cliente ZOOM para reuniones”.

Instal·lar ZOOM

Per descarregar ZOOM a l’ordinador, hem de fer el següent:

1
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Si fem servir el navegador Google Chrome, observarem 
que, quan s’inicia la descàrrega, apareix un requadre

a la part inferior en què apareix l’arxiu que estem 
descarregant (ZoomInstaller.exe). Quan acabi la 
descàrrega, el podrem obrir clicant-hi a sobre.
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 Obrim l’arxiu ZoomInstaller per iniciar la instal·lació 
del programa.

 Quan s’ha acabat la instal·lació, s’obre la finestra perquè 
puguem entrar al programa, però això ho veurem a l’apartat 
següent (“4. Crear una reunió”).

3

4

En altres navegadors ens apareixerà un missatge 
perquè confirmem que volem descarregar 

l’arxiu i després haurem d’anar a la carpeta 
de Descàrregues per poder obrir-lo.

Recomanem que, quan haguem instal·lat el programa, el 
posem a la barra de tasques de l’Escriptori per tenir-lo més 
accessible. 

Premem el botó d’inici de Windows        o escrivim 
“Zoom” al cercador i, quan localitzem l’aplicació Start 
Zoom, fem clic dret sobre el nom i triem l’opció “Ancora a 
la barra de tasques”.

D’aquesta manera, sempre tindrem el programa disponible 
en la barra de tasques de l’Escriptori i amb un sol clic el 
podrem obrir.

Si accedim al web de ZOOM (https://zoom.us) amb el correu i 
la contrasenya que hem fet servir per registrar-nos, en crear 

la primera reunió prement el botó de “Programar una nueva 
reunión” que hi ha a l’apartat “Reuniones”, s’iniciarà automà-
ticament la instal·lació del programa en cas que no el tinguem 
instal·lat. No obstant això, és més intuïtiu crear les reunions a 

través del programa Start Zoom que no a través del web, 
tal com veurem en l’apartat següent.
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Crear una reunió

Una vegada hem completat el registre i hem instal·lat el 
programa, disposem del rol d’amfitrió i podem crear reu-
nions seguint els passos que es descriuen a continuació:

    Obrim el programa ZOOM        , que hem ancorat a la 
barra de tasques, i triem l’opció “Ingresar”.

 Introduïm el correu electrònic i la contrasenya que 
vam fer servir per registrar-nos (consulta l’apartat 2 de la 
guia) i premem el botó “Ingresar”.

1

2

Si no recordem les dades d’accés, cliquem l’opció 
“¿Se le ha olvidado?” per rebre un correu 

i poder restablir la contrasenya.
Si estem fent servir el nostre ordinador, podem 
activar l’opció “Mantener la sesión iniciada” 

per no haver de tornar a introduir les dades 
d’accés la vegada següent.

 Una vegada a la pantalla d’inici, tenim l’opció de crear 
una reunió instantània (“Nueva reunión”) o programar 
una reunió per a més endavant (“Agendar”).

Normalment seleccionem l’opció “Nueva reunión” per-
què és la forma més fàcil i ràpida de crear una reunió.

3
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Si activem la casella “Seleccionar automática-
mente el audio de la computadora al entrar a 

una reunión”, evitarem que ens surti aquesta fines-
tra la pròxima vegada que fem una reunió.

 Se’ns activarà la càmera i ens apareixerà la finestra se-
güent, en què hem d’indicar que volem “Entrar al audio 
por computadora” per accedir a la reunió.

 Ja hem creat la reunió i ja hi hem entrat. De moment, 
només hi tenim accés nosaltres.

4
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 Si volem programar una reunió 
per a més endavant, hem de selec-
cionar l’opció “Agendar” a la pàgi-
na principal del programa.
Ens apareixerà una finestra en què 
hem d’escriure un nom o tema per a 
la reunió, indicar quin dia i a quina 
hora es farà i si volem que l’amfitrió i els participants hi 
entrin amb el vídeo engegat. A l’apartat “Calendario” 
seleccionem “Otros calendarios” i premem el botó 
“Agendar”.

6

També podem indicar la durada de la reunió, 
però en la modalitat de subscripció gratuïta

no serà superior a 40 minuts.
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 Quan haguem programat la reunió, ens apareixerà 
una finestra amb la informació de la reunió perquè la pu-
guem copiar i enviar als participants.

A la pàgina principal del programa veurem la reunió que 
hem creat i la podrem iniciar prement el botó “Iniciar”. 
Si cliquem els punts suspensius “…” s’obrirà un menú 
que ens permetrà triar entre copiar la invitació, editar la 
reunió o eliminar-la.

7 Interfície i controls de la sala de reunió

Una vegada dins de la sala de reunió, trobarem la interfí-
cie següent, que podem dividir en 4 àrees:

a. Vista de galeria                           : la pantalla es dividirà en 
petits requadres per veure tots els participants que hi ha a la reunió.
b. Vista de la persona que parla                               : només veu-
rem la persona que parla o la seva pantalla, en cas que la comparteixi.

 Àrea principal, on podrem veure la persona que parla o 
la seva pantalla, en cas que la comparteixi, i la resta d’as-
sistents, si canviem a la vista de galeria.

 Capçalera, on ens apareixen algunes funcions addicio-
nals com canviar la vista de la pantalla entre:
1

2

1
2

3

4
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 Àrea on es mostrarà una finestra amb el llistat de partici-
pants o el xat quan activem alguna d’aquestes dues eines.

A continuació, veurem els diferents botons de la barra 
d’eines i les funcions principals: 

 Micròfon       : prement aquesta icona podrem activar 
o desactivar el micròfon.

 Barra amb les eines principals per fer servir durant la 
reunió.

3

4

Al costat del requadre de la persona apareixerà 
el nom que ha triat quan ha entrat a la reunió. 

Per canviar-lo, cal fer clic amb el botó dret 
sobre el nom i seleccionar “Renombrar”.

Si no sentim la conversa, podem clicar el botó “˄” que 
hi ha al costat del micròfon per obrir el menú d’opcions i 
seleccionar “Probar altavoz & micrófono”. S’obrirà un 
petit assistent que ens ajudarà a configurar l’altaveu i el 

micròfon. Si tot i això no funciona, comprovem que 
no tinguem silenciats els altaveus de l’equip        

o que no tinguem el volum massa baix.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Vídeo      : si premem aquesta icona podrem activar o 
desactivar el vídeo.
2

Si tenim el vídeo activat i no veiem la nostra 
imatge, hem d’anar al menú “Configuración del 
vídeo…” fent clic sobre la fletxa “˄” que hi ha al 
costat del botó del vídeo. S’obrirà una finestra i a 
l’apartat “Càmera” podrem comprovar que està 

seleccionada la nostra càmera i que veiem 
una visualització de la imatge. 

Com a curiositat, podem canviar el fons de la 
càmera fent clic també el botó “˄” però seleccio-
nant “Elegir un fondo virtual”. Podrem triar en-
tre uns fons preestablerts o clicar el botó “+” i 

triar una imatge de l’ordinador. Funcionarà millor 
si estem situats davant d’una paret plana amb un 

color uniforme. Per desactivar el fons virtual, 
cal seleccionar el fons “None”.
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 Seguretat     : des d’aquí podrem establir permisos i 
restriccions per als participants com, per exemple, per-
metre que puguin compartir la pantalla. Les opcions mar-
cades amb “     ” són les que estan activades i les podem 
canviar clicant-hi a sobre.

 Participants      : : s’obrirà una finestra en què veurem 
un llistat de les persones que hi ha dins de la reunió i els 
podrem desactivar individualment el micròfon i la càmera 
si cal. Amb el botó “Silenciar a todos” podem desactivar 
el micròfon a tots els participants alhora si, per exemple, 
sentim un soroll que interfereix en la reunió i no tenim clar 
de qui és o simplement perquè no volem que el tinguin 
activat. Això no impedeix que el participant pugui tornar a 
activar el micròfon quan vulgui intervenir.

En el punt 6 de la guia, veurem com des d’aquesta finestra 
també podem enviar la invitació o enllaç als participants 
perquè accedeixin a la reunió.

3

4

Per tancar aquesta finestra cal prémer el 
botó “V”, situat a la part superior esquerra, 

i seleccionar “Cerrar”.

 Xatejar       : es fa servir quan ens volem comunicar amb 
els participants de la reunió mitjançant missatges de text. Po-
drem triar entre enviar un missatge a tot el grup o només a 
un dels assistents a través de l’opció “Enviar a:”. Només cal 
escriure el missatge i prémer la tecla “Intro” perquè s’enviï.

 Compartir pantalla         : activarem aquesta opció quan 
vulguem compartir algun element a través de la nostra 
pantalla.

5

6
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 Enregistrar       : tenim l’opció d’enregistrar la reunió 
per poder enviar-la a les persones que no hi hagin pogut 
assistir i evitar repetir-la de nou. 

En acabar la reunió ens demanarà on volem que es desi 
el vídeo.

 Reaccions       : cal tenir activada la càmera web i ser-
veix per poder respondre mitjançant l’emoticona d’aplaudir
       o OK        a preguntes de verificació que faci un partici-
pant i evitar que tothom respongui alhora pel micròfon. Com 
a alternativa, si no tenim càmera, podríem fer servir el xat 
per respondre a aquesta mena de preguntes.

Se’ns obrirà una finestra perquè seleccionem l’element 
que volem compartir i, quan acceptem, el podran veure 
tots els assistents i a la part superior apareixerà el botó 
per poder deixar de compartir la pantalla        .

7

8

Si premem la fletxa “˄” que hi ha al costat del botó 
de compartir pantalla, ens apareixerà un menú en 

què, si triem “Opciones avanzadas de la función 
compartir…”, podrem indicar qui pot compartir

la pantalla i en quin moment.

Abans d’enregistrar la reunió cal demanar 
permís als assistents.

 Finalitzar la reunió               : l’amfitrió pot prémer el botó 
“Finalizar reunión” per acabar la reunió per a tots els 
assistents. L’opció “Salir de la reunión” serveix perquè 
una persona pugui abandonar la reunió abans que acabi 
sense que afecti la resta.

 Una vegada dins de la reunió que hem creat, fem clic 
sobre el botó de participants “Participantes”.

 Apareixerà una finestra lateral en què veurem el llistat 
de participants. En aquest moment només hi apareixerà el 
nostre nom. A continuació, fem clic sobre l’opció “Invitar”.

8

1

2

Convidar els participants a la teva reunió

Per convidar els participants a unir-se a la reunió, cal en-
viar-los un enllaç seguint els passos següents:
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 Ens apareixerà una nova finestra i clicarem l’opció 
“Copiar invitación”.

 En aquest moment tindrem l’enllaç copiat i el podrem 
enganxar i enviar a través de WhatsApp o correu electrò-
nic als participants que vulguem convidar a la reunió.

3

4

També podem obtenir l’enllaç de la reunió prement 
el botó d’informació        que hi ha a la part superior 

esquerra de la pantalla principal.

Aquest és un exemple d’enllaç d’invitació enviat a través 
de WhatsApp:

Per enganxar l’enllaç a WhatsApp 
cal mantenir premut el requadre 
on escrivim i seleccionar “En-
ganxa” quan aparegui aquesta 

opció. Per enganxar-lo en un 
missatge de correu fem servir la 
combinació de tecles CTRL+V.

Unir-se a una reunió

Si hem de participar en una reunió, i no en som l’amfitrió, 
hem de rebre una invitació prèviament com la que hem vist 
a l’apartat anterior.

No cal tenir un compte de ZOOM per a això ni fer cap re-
gistre, simplement haurem de clicar l’enllaç o copiar-lo i 
enganxar-lo en un navegador si no s’ha obert automàtica-
ment la pàgina.
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 Apareixerà la finestra següent i hem de clicar “Abrir 
ZOOM Meetings”:

2. Ens mostrarà una previsualització de la càmera abans 
d’accedir a la reunió i podrem triar entre “Entrar con ví-
deo” o “Entrar sin vídeo” si no volem tenir activada la 
càmera quan entrem a la reunió.

1

2

 Entrarem directament a la reunió, i podrem visualitzar 
el nostre vídeo i el de la resta de participants que tinguin 
el vídeo actiu.

3

En alguns casos haurem d’esperar fins que 
l’amfitrió ens permeti accedir-hi. Veurem el 
missatge següent: “Por favor, espere, el 
anfitrión le permitirá ingresar pronto”.
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També és possible unir-se a una reunió escrivint
la informació de la reunió manualment. 

Hem d’obrir el programa Start Zoom         i seleccio-
nar l’opció “Unirse”. Ens apareixerà una finestra on 

hem d’introduir el número de la reunió (ID de reunió), 
el nostre nom i la contrasenya de la reunió. 

Cliquem el botó “Unirse” per entrar a la reunió.

Recomanacions per fer una reunió

● Fer una prova abans. És important tenir instal·lada 
l’última versió del programa i sempre que sigui possible 
cal comprovar, abans de començar la reunió, que tenim tot 
el material necessari i que tot funciona correctament per 
evitar errors.

● Trobar el lloc adequat. Perquè la comunicació sigui 
òptima, ens hem de situar en una habitació on hi hagi 
bona cobertura, amb una il·luminació adequada (cal evitar 
situar-se a contrallum) i on no hi hagi elements que ens 
puguin interferir.

● Evitar compartir l’enllaç de la reunió per les xar-
xes socials. D’aquesta manera evitarem que hi entri gent 
que no hi hauria de ser. És recomanable que els participants 
hi accedeixin amb el seu nom per facilitar-ne la identificació.

● Agendar la reunió. És aconsellable anotar-nos a 
l’agenda o al calendari el dia i hora de la reunió perquè no 
se’ns oblidi.

● Controlar el temps. La subscripció gratuïta de ZOOM 
té una limitació de 40 minuts (en reunions amb 3 persones 
o més) i, passat aquest temps, la reunió es tanca automà-
ticament. Ho hem de tenir en compte perquè no interrompi 
una presentació, tot i que podem tornar a entrar i tindrem 
gratuïtament 40 minuts més.

● Silenciar el micròfon quan no estiguem interve-
nint. Així evitem el soroll d’ambient no volgut i la reunió serà 
més fluïda si algú dona pas perquè activem el micròfon.

Des de la pantalla principal del programa Start Zoom, 
podem entrar en el menú de “Configuración”       i 

dins de l’apartat “General”, si activem l’opció “Mostrar 
mi tiempo conectado”, ens apareixerà un rellotge a la 

pantalla amb el temps transcorregut de la reunió.
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● Aturar la càmera si tenim problemes amb la 
connectivitat. Aconseguirem que el consum de l’am-
plada de banda sigui menor i podrem continuar partici-
pant en la reunió a través del micròfon o el xat. És reco-
manable que tinguem obert només el programa ZOOM i 
que tanquem totes les altres aplicacions.

● Fer servir el xat. Per evitar interrompre la persona 
que estigui parlant, podem escriure els dubtes mitjançant 
el xat del grup perquè ens pugui respondre en un altre 
moment o enviar un xat privat perquè ens respongui una 
altra persona.

● Tenir preparat el que pensem compartir. Abans 
de clicar l’opció “Compartir pantalla” hem de tenir prepa-
rat a la pantalla el que vulguem compartir per no com-
prometre la nostra privacitat, ja que tots els assistents 
podran veure el que tinguem a la pantalla.

● Avisar abans d’enregistrar. Si pensem enregistrar 
la reunió, cal avisar els assistents i demanar-los l’apro-
vació informant-los de la finalitat amb què s’enregistrarà.

FER SERVIR ZOOM AL MÒBIL O LA 
TAULETA

Descarregar i instal·lar l’app de ZOOM

Anem a la botiga d’aplicacions del dispositiu mòbil (      
Play Store si el sistema operatiu és Android i       App Store 
si és iOS).

Escrivim “Zoom” al cercador i toquem la lupa         per iniciar
la cerca. Quan trobem l’aplicació ZOOM Cloud Meetings, 
cliquem el botó “Instal·lar” perquè s’instal·li al dispositiu.
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Accés i configuració de l’aplicació

Quan l’hem instal·lat, obrim l’aplicació prement el botó 
“Obrir”, si ho fem des de la botiga d’aplicacions, o tocant 
la icona de ZOOM          , si ho fem des de la llista d’aplica-
cions del dispositiu.

A continuació, seleccionem el botó “Ingresar” i introduïm 
el correu electrònic i la contrasenya que vam fer servir 
quan ens vam registrar a través del web (consulta el punt 
2 de la guia). Si no ho recordem, premem el botó “¿Olvidó 
su contraseña?” per poder recuperar les dades d’accés.

En cas que no estiguem registrats, ho podem fer a través 
de l’app de ZOOM prement el botó “Registrarse” i intro-
duint les dades que ens demani (data de naixement i co-
rreu electrònic).

És possible que quan entrem a l’aplicació ens apare-
gui algun missatge demanant-nos permís per activar 

o accedir a alguns funcions del dispositiu. 
De manera general, els acceptem.

Fer una reunió

A la pantalla principal de l’aplicació, premem el botó 
“Nueva reunión”       per iniciar una nova reunió. Segui-
dament ens apareixerà una altra pantalla en què hem de 
seleccionar “Iniciar una reunión”.
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Segurament ens apareixerà un missatge demanant 
permís per accedir al micròfon i a la càmera del 

dispositiu. Hi responem “Permitir”.

Una vegada dins la reunió, veurem que la interfície és 
molt semblant a la versió d’ordinador, tot i que una mica 
més simplificada, ja que la mida de pantalla del mòbil és 
més petita.

1

2

3

 A la part superior tenim els botons per silenciar/escoltar 
l’altaveu      , canviar de càmera (frontal/posterior)      , 
veure informació de la reunió        i acabar la reunió.

 A la part central és on veurem els participants dividits 
en requadres, fins un màxim de 4; per veure la resta, hem 
de fer lliscar el dit a la pantalla cap a l’esquerra.

 A la part inferior tenim els botons per activar/desactivar
el micròfon      i la càmera      , compartir la pantalla o
un arxiu       , veure els participants         i el botó “Más”                
que oculta les funcions de xatejar       i les reaccions       , 
entre d’altres.

1

2

3

Els botons de la part superior i inferior s’oculten automà-
ticament passats uns segons per deixar més espai lliure 
a la pantalla per veure millor els participants. Quan to-
quem la pantalla tornen a aparèixer.

Perquè els participants puguin accedir a la reunió, els hem 
d’enviar abans l’enllaç. Entrem a “Participantes”      i 
toquem el botó “Invitar” que trobarem a la part inferior de 
la finestra. Ens donarà l’opció d’enviar l’enllaç per correu 
electrònic o copiar-lo per enganxar-lo després al WhatsApp, 
per exemple.
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Per acabar la reunió, cal prémer el botó “Finalizar” i selec-
cionar “Finalizar la reunión para todos”.

En la modalitat de subscripció gratuïta ens pot 
interessar veure el temps que fa que estem reunits 

per controlar quan es tancarà automàticament.
Per fer-ho, hem d’activar l’opció “Mostrar mi tiempo 

conectado”, que trobarem dins del botó “Más…” 
seleccionant l’opció “Configuración de 

la reunión”.
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Servei d’informació
Fundació ”la Caixa”
900 22 30 40
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h
www.fundaciolacaixa.org


