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Videoconferència. (Skype) 
 

1.  Què necessitem per fer una vidoconferència? 

• Un ordinador amb connexió a internet. 

• El programa Skype (per fer videoconferències). 

• Una webcam. Sense ella ens podrem sentir però no ens podrem 

veure. 

• Uns altaveus. És recomanable que se senti bé. D’aquesta manera 

podrà sentir la conversa tot el grup classe. 

• Un micròfon. Per on parlarem perquè ens sentin els destinataris dels 

nostres missatges. 

2.  Descarregar, instal.lar  i configurar el programa (Skype) 

Aquest programa no està instal.lat en els ordinadors de dotació del 

Departament d’Educació. Per tant el més segur és que l’hagueu de 

descarregar i instal.lar vosaltres. Recomanem que l’instal.leu a un ordinador 
de l’aula. Per fer-ho heu de seguir els següents passos: 
 
1) Per descarregar-lo heu d’anar a la pàgina d’internet de l’xtec 
(http://www.xtec.cat/) i allà anar a l’apartat d’atenció a l’usuari. 

 

http://www.xtec.cat/
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2) Després entreu a eines de suport 
 

 
 
 

3) Busqueu navegadors i eines d’internet i cliqueu on diu Skype (amb 

lletres) 
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4) Cliqueu on diu:  Fitxer: Skype250.141Setup.exe (9.9 Mb) 

  

 
 

5) Finalment executeu i seguiu els passos que us van indicant per instal.lar 
el programa. 

 

 
 
 

6) Un cop instal.lat s’ha de configurar. Sortirà un requadre com el de sota. 

Posem idioma (1), acceptem la llicència (2) i cliquem a instal.lar (3). 

http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/eines/auda122/audacity_1.2.4b_ca.exe
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7) Després cal omplir aquestes dades (nom complet, nom usuari i 
contrasenya):  

 
 

El nom d’usuari és com el nostre numero de telèfon. Si algu ens vol trucar 

haurà de trucar al nostre nom d’usuari. 
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Un cop hem omplert aquest quadre amb les nostres dades cliquem a 

següent. 
 

8) Posem el correu electrònic, marquem si volem rebre o no notícies d’Skype i 

llavors posem país, ciutat i marquem iniciar sessió amb aquest usuari 

automàticament. Cliquem a Conectar. 

 

 
 

9) Un cop configurat sortirà un requadre com el de sota. 
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El requadre de la dreta és una guia de configuració. Ens el podem llegir i 

marcar que no el volem mostrar al començament. D’aquesta manera ja no 

ens tornarà a sortir més. 

 
 

3. Preparar  l’ordinador abans d’utilitzar el programa (Skype) 
 
Un cop hem instal.lat i configurat el programa caldrà posar apunt l’ordinador. 

3.1. Connectar el micròfon i els altaveus a l’ordinador. Només cal 

connectar-los correctament i ja funcionen. 

3.2. Instal.lar i connectar la webcam. Són molt fàcils d’instal.lar. Només cal 

anar seguint les instruccions. Un cop instal.lada s’ha de connectar a 

l’ordinador, mitjançant USB i l’Skype ja la detectarà automàticament. 

 

4. Realitzar una trucada. 
 

Primer heu d’ entrar al programa. Recordeu que ho podeu fer de dues 

maneres: 

. Accés directe a l’escriptori 

.  

. Anar a la barra de tasques: 

                  Connectat                                   Desconnectat 

    
 

A qui volem trucar?  

1) Anem a contactos / Añadir un contacto... 
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2) Introduim el nom d’usuari, el nom complet o correu electrònic de la persona 

a qui volem trucar i cliquem a buscar.  

 

 
 

3) El busquem a la llista, el seleccionem (queda el fons de color blau) i 

cliquem a: Añadir contacto seleccionado.  
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4) Un cop el tenim a la llista de contactes, per trucar ho podem fer de dues 

maneres: 

- Clicant 2 cops seguits a sobre el nom del contacte. 

- Seleccionant el contacte amb blau com en el primer requadre, clicant una 

sola vegada. I després clicar al telèfon verd que surt a sota. 

Quan estiguem trucant ens sortirà el nom i imatge del contacte i a sota 

posarà: Llamando... tal i com es veu en el requadre de la dreta. 

 

Botó 
trucada

 

 

5) Un cop ja estiguem trucant la pantalla tindrà aquest aspecte: 
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Pantalla 
Sencera 

Penjar 
trucada 

 

Canviarà la foto per la imatge del nostre contacte (sempre i quan ell 

prèviament hagi clicat a Iniciar mi video). I ja no posarà Llamando... Sinó 

Duración de la llamada i els minuts i segons d’aquesta. 

Tenim l’opció de veure el vídeo a pantalla completa però perdent força 

qualitat. 

 
6) Un cop haguem acabat la trucada, només hem de clicar al telèfon vermell i 

allà on ens deia la duració de la trucada ens dirà: Terminada. 

 

 

 



VIDEOCONFERÈNCIA - SKYPE  

5. Rebre una trucada. 
 
1) Per rebre trucades hem de tenir el programa connectat. Sempre que a la 

barra de tasques la icona del programa estigui de color verd, voldrà dir que ja 

n’estem. Si volem no cal que ens desconnectem mai. Podem estar 

connectats i estar fent altres feines. 

 

 

 

Connectats 

 
2) Quan ens truquin sentirem el so de la trucada i abaix a la dreta sortirà un 

petit requadre com aquest: 

 

 

Contestar 

 
Ens diu qui ens està trucant. Per contestar només hem de clicar al telefon 

verd. 

 
3) Si volem que l’altre persona/es ens vegi a través de la webcam, hem de 

dir-li: Iniciar mi video (tal i com es veu la la pàgina següent) 
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Vídeo 

 

6. Opcions de seguretat. 
 
Per tal d’evitar trucades de persones que no estiguin a la nostra llista de 

contactes hem d’anar a Herramientas / Opciones... 
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De totes les opcions de la banda esquerra seleccionem Privacidad. 

 

 
 

Dins de  privacitat, allà on diu Permitir llamadas de i Permitir chat de hem 

de seleccionar la segona opció. Aquesta segona opció només ens deixarà 

rebre missatges de persones de la nostra llista de contactes. El mateix 

passarà amb els chats. 

 
Finalment li diem Guardar. 
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