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Podeu accedir a Google Meet des
de Google; si heu iniciat sessió al
vostre correu electrònic de gmail,
vos dirigiu als quadradets que
surten a la cantonada superior dreta
i seleccionau Meet

Vos sortirà una pantalla com aquesta i
podeu iniciar una reunió si seleccionau
l'opció Iniciar o unirse a una reunión.
Li podeu posar el nom que volgueu a
aquesta reunió (classe de 3r d'ESO,
tutoria de matèria, reunió de
departament...) i , una vegada introduït
el nom, pitjau continuar

A continuació vos sortirà un
missatge que vos informa de que
vos estau unint a la reunió i, en cas
de que sigueu vosaltres qui creau la
reunió, el programa vos demanarà
permís per accedir a la càmera web
i micròfon del vostre ordinador

La següent passa seria anar a
l'opció Unirme ahora i així
accedireu a la reunió virtual
Amb l'opció Mostrar
podeu decidir si mostrau
l'escriptori del vostre
ordinador
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Quan som nosaltres qui iniciam la reunió, ens apareixerà en
pantalla tota la informació de la videotrucada.
El que compartirem amb companys o alumnes serà l'enllaç que
es genera i que els permetrà afegir-se a la reunió que acabam de
posar en marxa.

Si teniu un curs de classroom, podeu compartir
aquest enllaç amb els vostres alumnes i citar-los
a un dia i una hora determinats

A la secció Tablón, Comparte algo con tu
clase, podeu compartir un missatge amb la
vostra classe, en aquest cas, els podeu citar un
dia a una hora determinada per fer una classe o
tutoria
A la secció Añadir podeu afegir
l'enllaç generat per Meet
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Aquesta és la pantalla principal de Meet. Mitjançant les icones que apareixen a la dreta de la pantalla podreu saber quantes persones estan
connectades a la reunió així com iniciar un xat amb elles. Degut a l'excepcionalitat de la situació actual, es podran connectar fins a 250
persones a la vegada (normalment en són 25 persones si utilitzau l'adreça de correu del centre)
Participants

Xat

Si seleccionau la
pestanya dels
participants, els
podeu silenciar per
evitar que se sentin
renous de fons

Si seleccionam el nom
de la reunió, en aquest
cas tutoria, podem
accedir sempre a les
dades de la
videotrucada

Amb aquesta opció es
desactiva el micròfon

Amb aquesta opció es
desactiva la càmera (per
si no voleu aparèixer en
pantalla)

