
 

 

 

QUÈ PERMET MEET 

Permet videotrucades i 

missatges segurs amb més de 

80 connexions simultànies. 

 

Permet compartir 

presentacions i documents. 

A més, porta incorporat un xat. 

Es pot fer servir per reunions 

de docents de forma virtual, o 

connexions amb l’alumnat per 

fer “teletreball”. 

QUE CAL TENIR 

Amb un compte de xtec o 

gsuite n’hi ha prou. No cal 

instal·lar res, es fa tot a través 

del navegador. 

 

Es pot accedir amb mòbil, 

tauleta, portàtil o bé 

ordinador. 

(recomanable amb càmera 

web) 
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COM ACCEDIR A LA REUNIÓ  

1. Rebreu un correu electrònic automàtic de part del membre de 

l’equip que ha creat la reunió i us ha convidat. Es pot programar 

amb google calendar uns dies abans, si es vol. 

 2. En el moment de la reunió (uns minuts abans de l’hora de la 

citació), només haureu d’entrar al correu i clicar a l’enllaç que hi ha 

a  “Informació per entrar. Uneix-me Hangouts Meet”: 

 

 
 

3. Per acabar d’accedir-hi heu de confirmar que voleu entrar a la 

reunió “Uneix-te a la reunió”: 

 

 
 

Us demanarà permís per accedir al vostre micròfon i a la vostra 

càmera web. 

Si no teniu càmera , no passa res, els altres veuran l’avatar del 

vostre perfil de correu.  



PARTS DE L’APLICACIÓ 

A dalt de tot a la dreta (veure fletxa) hi teniu dues opcions: 

1- La primera serveix per veure els membres que formen part de 

la reunió.  

2- També hi teniu un xat, perquè si algú no té micròfon a 

l’ordinador, o bé no li funciona, també pugui intervenir per aquesta 

via, o deixar preguntes, comentaris… 

A baix de tot a la dreta hi ha el botó de compartir una presentació 

o pantalla i 3 puntets , on hi ha més opcions com ara gravar la reunió 

o canviar la vista/distribució de la pantalla segons les necessitats.

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT 

La imatge de qui parla salta automàticament al centre de 

la pantalla. 

És molt recomanable desactivar (o tapar ) el micròfon 

quan no hàgiu d’intervenir. Així es respectaran 

correctament els torns de paraula. Per tornar-lo a activar, 

només caldrà que hi cliqueu al damunt. 

La icona marcada amb la fletxa correspon al micròfon, cal 

activar-lo i desactivar-lo quan convingui.  

La icona del telèfon (en vermell) és per penjar i sortir de la 

reunió.  
I l’última icona, amb la càmera, permet desactivar i activar la 

càmera.  

https://www.youtube.com/watch?v=9vpxVSh9tiI
https://www.youtube.com/watch?v=9vpxVSh9tiI
https://www.youtube.com/watch?v=BcHo3MIaAdk
https://www.youtube.com/watch?v=BcHo3MIaAdk
https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ca
https://www.ujaen.es/gobierno/victinf/sites/gobierno_victinf/files/uploads/Uso-de-Hangouts-Meet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9vpxVSh9tiI
https://www.youtube.com/watch?v=BcHo3MIaAdk
https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ca
https://www.ujaen.es/gobierno/victinf/sites/gobierno_victinf/files/uploads/Uso-de-Hangouts-Meet.pdf

