
TUTORIAL PER UTILITZAR Jitsi

Aquest programari permet les següents possibilitats: 

· Veure a totes les persones en una mateixa pantalla

· Només veure a la persona que està parlant

· Demanar la paraula, de manera que els altres veuen la icona

· Tancar micròfon i/o càmera

· Compartir la pantalla o una finestra de l'ordinador en comptes de la webcam

· Xat per parlar per escrit

· Baixar la qualitat de la transmissió per evitar talls

· Connectar-se des de qualsevol sistema operatiu: GNU/Linux, Windows, Mac, Android o IPhone.

· No es necessita usuari

· No hi ha límit de temps

· Crear tantes sales com es vulgui

· Posar contrasenya per accedir a la sala

· Instal·lar-te un servidor propi

Com crear sales?

Cada expositor té a la seva disposició, una sala Jitsi a la seva pàgina de la web. Tot i així, si en vol crear una 
altra, la única cosa que cal fer és posar un nom darrera de l'adreça del servidor. Si volem fer una reunió sobre 
“Fires de Maig Comerç”, podem escriure:

https://meet.jit.si/FiresDeMaigComerç

Per posar una contrasenya, ho ha de fer la primera persona que entra a la sala i cal clicar a la finestreta que 
se'ns obre a sota a la dreta el primer cop que entrem. Un cop escrita la contrasenya, cal prémer la tecla 
“enter/intro” del teclat.
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Quin dispositiu utilitzar?

Es pot fer servir un PC amb qualsevol sistema operatiu. No cal instal·lar cap programari.
En el cas d’utilitzar-la en una tablet o un telèfon mòbil, cal que instal·lis l’aplicació. 

Primeres configuracions

A l’entrar a la sala, es recomana identificar-se perquè les altres persones puguin sàpiguen qui és cada usuari. 
Per fer-ho cal clicar als tres punts alineats en vertical al costat de la "i" d'informació. Clica a Settings, per 
finalment clicar a Profile i posar el nom que s’escaigui. En aquest apartat també pots configurar l'idioma.

Si hi ha problemes per veure o sentir algunes persones de la sala, es pot baixar la qualitat de la transmissió. 
Cal anar als tres punts alineats i clicar a l’opció "Gestiona la qualitat d...". Si es selecciona la mínima qualitat, 
automàticament no es veu cap imatge i només s’escoltarà la conversa. En canvi, al posar la penúltima opció 
de qualitat, es veurà amb mínima qualitat a tothom i no es tallarà tant.

Visualització

Podem veure totes les persones a la mateixa pantalla en forma de graella o podem veure a la persona que 
està parlant en cada moment ocupant tota la pantalla. Per poder canviar el format de visualització cal cercar 
la icona que són quatre quadrats. A l'aplicació cal que la trobis clicant als 3 punts alineats. Al navegador la 
tens a baix a la dreta.

Moderació

Si a la conversa hi ha força gent, les persones poden anar demanant la paraula clicant a la icona de la mà que 
es troba a baix a l'esquerra des del navegador. Si es treballa des de l’aplicació, cal clicar als 3 punts alineats 
per trobar l’opció. Un cop clicada la mà, la resta de persones veuran una icona en petit al costat de la imatge 
de la persona que ho ha fet.

Per garantir una bona qualitat de la videotrucada, es recomana desconnectar el micròfon quan no s’hagi de 
parlar. En cas de que la connexió no sigui òptima, es pot desconnectar la càmera per millorar la comunicació.  
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La primera persona que entra a la sala té més permisos que la resta: pot posar la contrasenya a la sala i té el 
poder de tancar el micròfon d'alguna persona o de totes. Aquestes opcions es troben al menú que apareix al 
clicar els tres punts alineats en vertical que podeu veure a dalt a la dreta de cada imatge.

Xat

Per entrar al xat cal clicar a la icona de missatge que hi ha al costat de la mà en el navegador o al costat de la 
icona del micròfon que hi ha a l'aplicació de la tableta o telèfon mòbil.

Compartir pantalla

Jitsi permet compartir una finestra o la pantalla sencera si per exemple volem:

· Ensenyar com funciona una pàgina web

· Passar una presentació informàtica

· Ensenyar com treballar sobre el terminal

· Mostrar tota la pantalla sencera

Només cal clicar sobre la icona en forma de pantalla
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