SOL·LUCIONS DE
COMUNICACIÓ
SIMPLES

1. Introducció
Donada la situació que estem vivint, molts de nosaltres i de vosaltres, ens hem tingut
que adaptar en diversos aspectes. Un d’aquests aspectes, és el que està relacionat amb
la comunicació entre les persones, les quals han tingut de transformar-se des d’un punt
de vista presencial cap a una comunicació a distància, aprofitant algunes de les eines
que hi ha en el mercat.
És per això que en aquest document, tractarem d’explicar-vos la funcionalitat d’algunes
d’aquestes aplicacions d’una forma molt senzilla per tal que les podeu utilitzar per
comunicar-vos amb nosaltres. A continuació, explicarem el funcionament de Microsoft
Teams, Zoom, Google Meet i Skype.
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4. Google Meet
En el cas que escolliu Google Meet per a la realització de la reunió, rebreu un correu
electrònic com aquest:
Compte!: Només es pot utilitzar en el cas que totes les persones que participin en la
reunió tinguin un compte @gmail.com o G Suite.

1. Heu de fer “click” a sobre de “ENTRA A LA REUNIÓ” o “ENTRE EN LA
REUNIÓN”.
2. S’obrirà una pantalla on heu d’Iniciar sessió amb un compte relacionat a Google,
serien tots aquells comptes acabats en @gmail.com o bé aquells comptes
corporatius que utiltzen G Suite.
3. A continuació s’obre una pantalla com aquesta:
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4. Farem “click” a “Solicitar unirse”, i esperarem a que l’altra persona ens admeti
dins de la reunió.
5. Una vegada ja ens hagin admès ja podrem començar amb la reunió.

Disposa d’aplicació pel mòbil?
Sí, disposa d’aplicació pel mòbil tant per telèfons Android (Play Store) com per Apple
(App Store).
El procés per unir-se a una reunió seria el següent:
1. Aneu al correu que us hem enviat i polseu a sobre de “Entra a la reunió” o “Entre
en la reunión” (De la mateixa manera que hem descrit anteriorment).
2. Haureu d’iniciar el compte del vostre correu electrònic acabat en @gmail.com, o
un compte corporatiu relacionat amb G Suite.

3. Una vegada heu posat el vostre compte, us enviarà cap a Play Store o Apple
Store en el cas que no tingueu l’aplicació instal·lada. (L’haureu d’instal·lar seguint
el procediment normal d’instal·lació de qualsevol aplicació).
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4. Una vegada la teniu instal·lada, torneu al punt 1 i comenceu amb tot el
procediment de nou, amb la diferència que us enviarà directament a Google
Meet.
5. Una vegada dins de Google Meet, haureu de seleccionar a quina reunió us voleu
unir, a través de “UNIRSE”, tal i com s’indica a la imatge.
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6. Necessita ajuda? Truqui’ns
En el cas que necessiti algun tipus d’ajuda, pot contactar amb el seu professional
habitual del nostre despatx.
Desitjem que aquest manual li sigui de gran utilitat per tal de desenvolupar les seves
comunicacions amb nosaltres d’una forma molt senzilla.
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