
BREU TUTORIAL D’ÚS DE JITSI MEET 

On diu “Start a New Meeting” cal escriure-hi OlesaAteneu i clicar GO. Ens 
apareixerà una pantalla amb la gent que hi està connectada i la nostra 

imatge.  
En l’aplicació per a mòbil s’ha d’escriure OlesaAteneu a la pantalla d’inci 

(“Enter new room”).  

Un cop dins la sala hi veureu quatre grups d’icones.  

1. Si utilitzem el mòbil, caldrà descarregar-se l’aplicació Jitsi Meet. 
2. Si utilitzem un ordinador (amb webcam), anem directament  amb el 

buscador (Chrome, Explorer, o el que vulgueu) a https://meet.jit.si/

https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/


En el primer grup hi ha les opcions de compartir pantalla, demanar paraula i 
fer comentaris escrits (Xat).  

En el segon i ha l’opció d’activar o desactivar el micro, penjar, i activar o 
desactivar la càmera. 

En el tercer grup, hi ha les opcions de repartir les imatges dels participants, 
obtenir informació i un botó de tres punts per a altres opcionss.  

A dalt a la dreta (4) i podem comprovar la qualitat de la càmera i i posar el 
nom d’usuari. 

En l’aplicació per a mòbil,  les opcions dels grup 1 i 3 són a baix a la dreta 
(tres punts verticals) 

RECOMANACIONS PER A LA FLUÏDESA DE L’ÀGORA 

És important, sempre que sigui possible, posar-se a prop del 
mòdem,  per tal de poder gaudir de bon senyal. 

És convenient, quan no es parla, tancar el micro per evitar 
interferències a la línia i millorar la qualitat d’audio i vídeo 

Quan algú acaba una intervenció, facilitarà el debat si avisa que ja 
ha dit el que havia de dir i per tant dona entrada a algú altre. 

Recomanem que abans del dia de l’agora us familiaritzeu amb 
aquesta aplicació provant-la a casa o entre els vostres contactes. 

És la primera àgora telemàtica que fem. Tingueu paciència i 
comprensió i no dubteu a consultar dubtes mitjançant el mail de 
(olesaateneu@gmail.com) 
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