
Instruccions de la plataforma Teams 
per al professorat

APRÈN COM FUNCIONA TEAMS

PREÀMBUL
> Que és MS TEAMS?
Microsoft Teams (o simplement Teams) és: 

• Un espai de treball compartit que uneix 
les solucions de col·laboració i comunica-
ció que s’inclouen dins de Microsoft 365 

• S’integra amb altres solucions de Microsoft, 
programari de tercers i desenvolupament in-
tern per facilitar un treball més ràpid i més in-
tel·ligent, tant dins com fora de l’organització  

Des del CDL utilitzarem aquesta pla-
taforma per fer les classes virtuals 
(videoconferències). 

PER COMENÇAR:

Recomanem l’ús d’un ordinador equipat amb càmera i 
microfòn (eviteu el mòbil, tauleta, o altres dispositius)

INSTAL·LACIÓ:

Obriu el navegador Chrome i baixeu-vos el programa Teams 
a través d’aquest enllaç: https://www.microsoft.com/es-ww/

microsoft-365/microsoft-teams/download-app

INICI DE SESSIÓ:

Quan s’obri el programa Teams apareixerà una pantalla on se us demanarà 
l’usuari i la contrasenya, que us haurem facilitat amb antelació

VIDEOCONFERÈNCIES O TRUCADES:

Programació de reunions per videoconferència 

Clica aquí

Seleccioneu a la 
barra de l’esquerre  
la icona de calendari

Un cop posada la informació,  
cliqueu a desa

Feu clic sobre la reunió que heu creat  
(la trobareu en el calendari, en el dia 

que heu configurat)

Feu clic sobre Reunió nova (part superior dreta) 

Títol de la reunió

Afegiu data i hora

hora final

El vostre correu electrònic 

Clica aquí fins que s’instal·li
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formacio@cdl.cat 
(ignoreu el missatge del 
cercador)

Un cop dins, cliqueu 
a la part d’adalt a 
Opcions de reunió

Se us obrirà una nova 
pàgina, on haureu de 

tornar a posar el vostre 
usuari i contrasenya

Per a més informació, consulteu aquest vídeo de la UAB per conèixer amb més detalls els rols del docent i dels participants.
https://videosdigitals.uab.cat/video/43/playVideo.php?mm=9897&lang=CA

Cliqueu aquí per desplegar i seleccioneu TODOS

Cliqueu aquí per desplegar i seleccioneu  
MEMBRES DE LA MEVA ORGANITZACIÓ

Poseu SÍ

Poseu NO

Finalment deseu de nou

Seleccioneu tot aquest text i copieu-lo 
al Moodle dins dels avisos

Uniu-vos a la reunió i hi trobareu els vostres alumnes, que hi 
hauran accedit a través de l’enllaç Join Microsoft Teams

A través de la barra que trobareu tot seguit podreu gestionar:

Si cliqueu damunt aquesta 
icona, també podeu silenciar 
els participants

Compartir / deixar de compartir 
En clicar-hi us donarà l’opció de compartir 
les diferents finestres que hi hagi obertes a 
l’ordinador (Power Point, URL, vídeos, etc). 

Sabreu que l’esteu compartint correctament, 
ja que el document que visualitzen els 

inscrits tindrà un marc vermell

Podeu deixar de compartir clicant de nou la 
mateixa icona

Ajustos diversos com:
Configuració del dispositiu (micro, càmera)

Mostrar notes de reunió

Accedir a pantalla sencera

Iniciar un enregistrament. No ho podeu 
fer. Cal l’autorització de tots els usuaris. Si 
excepcionalment es grava una sessió, des 
del Col·legi rebríem a través de stream la 

sessió gravada

Quan arribi la data i hora 
programades, accediu de nou al 
calendari i feu clic sobre el botó 

Uneix-t’hi

Comproveu que la càmera i el micro estiguin 
activitats. Si teniu la càmera barrada, com l’exemple 
de la imatge, vol dir que no funciona

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://videosdigitals.uab.cat/video/43/playVideo.php?mm=9897&lang=CA

