ESPAIS DE GENT GRAN

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
GUIA RÀPIDA ZOOM PER ACCEDIR ALS CURSOS EN LÍNIA
IMPORTANT: Abans d’accedir al teu curs, si et connectes des d’un
ordinador hauràs de descarregar-te la plataforma Zoom.
També et pots connectar des del telèfon mòbil o tauleta. Si no tens l’aplicació Zoom
descarregada, la pots baixar des de l’App Store (Apple) o Play Store (Android).

Com descarregar Zoom?
1. Cercar “descarregar Zoom” al teu buscador (preferiblement “Chrome”)

2. Clicaràs sobre l’opció : Download Center - Zoom

3. Faràs clic sobre la pestanya “descargar” a l’opció “cliente Zoom para reunions”.
A la part inferior esquerra ens apareixerà la descàrrega, clicarem a sobre.

4. S’iniciarà la instal·lació i l’aplicació quedarà guardada automàticament al teu
ordinador.

JA TINDREM L’APLICACIÓ ZOOM INSTAL·LADA! ARA JA POTS
ACCEDIR A LA REUNIÓ DES DEL TEU ENLLAÇ.
Com accedir a la reunió?
Si et connectes des d’un ordinador, amb càmera i micròfon, has d’entrar a l’enllaç
proporcionat al correu electrònic. RECORDA DESCARREGAR ZOOM AL TEU PC.
Si tens qualsevol dubte o dificultat per entrar al curs posa’t en contacte amb el teu Espai
de referència.
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El dia i hora indicats al correu electrònic que rebràs, no abans, clica damunt
l’enllaç i entraràs a la pantalla prèvia d’accés a la reunió.
*Cada divendres rebràs un correu electrònic de recordatori amb l’enllaç de la
propera sessió, d’aquelles activitats a les quals t’hagis inscrit.

Enllaç al curs
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En clicar a l’enllaç t’apareixerà la següent pantalla. Hauràs de clicar damunt :
Abrir Zoom Meetings

Clicar aquí
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A la pantalla et sortirà aquest missatge, en aquest cas clicaràs damunt de “Join
with Video”, per tal d’accedir a la reunió amb la càmera encesa.

Clicar aquí
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Després a la pantalla t’apareixerà aquest missatge,(en cas que la persona
formadora tingui la sala d’espera activada), vol dir que estàs a l’espera que la
persona formadora accepti el teu accés a la reunió.

Un cop dins la reunió, tancaràs el quadre de diàleg que t’apareix per tal d’iniciar la
reunió amb el micròfon apagat.

Clicar aquí
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Ja estàs a punt per iniciar la reunió. Però abans algunes eines que et seran
d’utilitat:

Diferents modes de
visualització de les
persones participants

Activar/desactivar
micròfon

Activar/desactivar
càmera

Sortir de la reunió
Xat per interactuar amb
la resta de participants

