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Consell tecnològic
Programes, App’s…

Videotrucades / Videoconferències
Un dels recursos més utilitzats durant aquests dies de confinament han
estat les videotrucades, ja sigui per mantenir el contacte amb els nostres
familiars o amics o per organitzar reunions de feina a distància:

Anem a veure algunes de les eines gratuïtes que ens permeten fer
videotrucades:

WhatsApp
L’aplicació de missatgeria instantània mòbil que gairebé tots utilitzem
cada dia permet fer videotrucades d’una forma molt senzilla. Només
caldrà buscar el contacte amb qui volem realitzar la videotrucada i
prémer al botó de “videotrucada”(

). Un cop la persona contesti a

la nostra trucada, si volem, podem afegir altres participants apretant el
botó “afegir participant” (

).

Potser no té tanta qualitat d’imatge i so com altres aplicacions, però juga
amb l’avantatge que és una aplicació molt senzilla d’utilitzar i que la
majoria de persones ja la tenen descarregada. Ara bé, el nombre de
persones que poden afegir-s’hi és com a màxim quatre, així que ens
servirà per a una reunió amb poques persones i sempre caldrà fer ús del
mòbil. En aquest sentit, WhatsApp també disposa de versió web però no
permet fer videoconferències.

Hangouts
Hangouts és una eina de Google que, tot i que no s’utilitza gaire, porta
força temps de recorregut i ofereix bona qualitat d’imatge i so. El seu
gran avantatge és que s’hi pot accedir fàcilment: només cal un compte
de Gmail i ens permet fer videoconferències des de la seva versió web
o des del mòbil a través de la seva app.
El punt bo d’aquesta eina és que és perfecte per fer videoconferències
amb persones de la feina ja que a Àuria tots disposem d’un correu de
Gmail de feina.
Amb Hangouts es poden mantenir converses de fins a 25 persones de
forma gratuïta tot i que a través de la seva versió de pagament per
empreses (Meet) el nombre de participants pot ampliar-se a més de
150.

Permet planificar i unir-se a videoconferències a través de Google
Calendar, compartir pantalla, etc.

Skype
Podria ser una de les eines per fer videoconferències més conegudes, ja
que fa molts anys que està en funcionament. Skype ens permet fer
videotrucades amb una molt bona qualitat d’imatge i so, tot i que és
necessari que tothom tingui un compte creat. Això també passa amb
Whatsapp i Hangout, però amb la diferència que aquestes aplicacions ja
tenen una gran base de persones registrades.
Ofereix moltes funcions com gravar les videoconferències, traduir a temps

real a diferents idiomes o compartir una presentació en la nostra pantalla.
La versió gratuïta ens permet fer connexions de fins a 50 persones a la
vegada i la podem fer servir en la majoria d’ordinadors, telèfons i tauletes.

Potser no és tan conegut però està trepitjant cada vegada més fort
arribant a ser una de les eines més descarregades a Play Store. El motiu és
senzill: està preparat per mantenir fins a 100 persones en una mateixa
videoconferència. Això ha comportat que sigui molt utilitzat entre les
grans organitzacions.
Entre moltes possibilitats, ens permet canviar la imatge del fons perquè
l’entorn s’adeqüi millor a la conversa, compartir arxius o la mateixa

pantalla amb altres persones de la videotrucada, o unir-se des d’una línia
telefònica en versió de veu o gravar l’àudio.
Ara bé, només són gratuïts els primers 40 minuts. Tot i això, les entitats
poden beneficiar-se de descomptes per a la subscripció anual a través del

projecte de TechSoup.

Jitsi Meet és un servei de videotrucades grupals sense límit d'usuaris i de
codi obert. Es tracta d'una eina molt atractiva que ofereix múltiples
opcions de forma totalment gratuïta, i en la qual ni tan sols necessitaràs
registrar-te per poder utilitzar-la. El seu ús és senzill, només entrar a la
web i escriure un nom de sala per crear-la o unir-te a ella si ja existeix.
Es pot utilitzar a l’ordinador a través del navegador o al mòbil a través de
la seva app.

Es caracteritza per ser una app de videotrucades amb extres. És la més

diferent a totes les anteriors ja que l’objectiu d’aquesta és divertir-nos.
No està destinada a ser una app per fer teletreball en temps de
confinament sinó a fer videotrucades amb amics. Bé, i amb desconeguts.
Tu convides als teus amics, els teus amics conviden a altres amics. I quan

et vols adonar, tens una sala plena de gent preparada per passar una
bona estona jugant a una sèrie de jocs com el Pictionari, el clàssic de el
dibuix, el Trivial o el Qui és qui entre d'altres.
Has de fer un petit registre en el que se’t demana un correu, un nom,

una contrasenya, la data de naixement de forma opcional el número de
mòbil.

