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1/ Accés, instal·lació i primeres passes amb Teams 

La ruta que recomanem per 

accedir a l’aplicació és a través 

de la pàgina web del col·legi: 

www.horta.lasalle.cat 

 

Cal fer clic a la icona d’accés al 

correu web institucional: 

  

 

A la finestra d’inici de sessió cal 

validar-se amb l’adreça de correu 

institucional: 

nom.cognom@horta.lasalle.cat 

 

 

A la següent finestra, cal triar 

l’opció “compte laboral o 

acadèmic”: 

 

 

I finalment cal introduir la 

contrasenya de correu 

institucional*   i fer clic en el 

botó d’inici de sessió.... 

(*no confondre amb claus accés a 

Sallenet. Veure més endavant...) 

 

  

http://www.horta.lasalle.cat/


 

En fer-ho, s’accedirà la 

pàgina de benvinguda, 

presentant el conjunt 

d’aplicacions disponible 

per a l’alumnat. 

L’opció Outlook permet 

“obrir” el correu electrònic 

de l’usuari... 

 

 

 

I fent clic sobre la icona 

Teams, podem accedir a 

aquesta aplicació... 

 

 

L’aplicació presentarà l’àrea de treball. Podrem 

visualitzar els diferents equips que els diferents 

professors hagin ja creat... Seran els equips en 

els quals estarem inscrits... Per exemple, 

“tutoria”, “música”, “extraescolars”, “socials”... 

 

També trobarem la icona per a instal·lar 

l’aplicació en el nostre escriptori 

 

Aquesta opció no 

ésimprescindible, doncs 

accedint via el correu 

institucional l’aplicació ja 

és operativa...  

... però és recomanable, 

doncs accelera la 

velocitat i les prestacions 

de connexió de 

l’aplicació.  

  

Quan la descarreguem i la instal·lem en el nostre ordinador, se’ns haurà creat un accés directe a Teams 

en l’escriptori i també una icona Teams en la barra de tasques. 



Aquesta icona ens anirà informant de l’activitat dels nostres equips, sense haver d’iniciar sessió en el 

correu institucional... També aniran emergint petits panells d’avisos de l’activitat dels diferents equips... 

Per exemple, si tenim programada una propera video-classe , si un membre d’algun equip ens sol·licita 

una connexió...  

 

En general, el professorat administrador de cada equip anirà enviant sol·licituds de connexió als seus 

alumnes per a una video-classe , o un xat escrit. 

 

Des del punt de vista de l’alumnat, aquest  rebrà la sol·licitud de connexió per dues rutes: 

 

 

 Un missatge a la 

safata d’entrada del 

seu correu 

institucional. 

 

 

 Un avís que emergirà* en l’escriptori en el dia i 

hora que s’hagi previst fer la connexió... En 

aquests cas, la icona Team de la barra de 

tasques també mostrarà un disc de color 

vermell... (*Només si Teams s’ha instal·lat en el ordinador). 

  

 

2/ Accions a realitzar durant una video-classe 

Quan sigui el dia i l’hora convinguda, en fer clic a: 

 

 la finestra d’avís que emergeix en el escriptori. 

 O bé en la icona Teams de la barra de tasques. 

 O bé en el missatge rebut a la nostra safata 

d’entrada del correu,   

 

s’activaran la càmera de vídeo i el micròfon del 

nostre ordinador... 

Teams obrirà la seva àrea de treball... 

 

Hem de fer clic a “Meet now”  

 

 

   



 

 

En aquest moment, si és una video-

classe, ens apareixerà  l’escena del 

nostre interlocutor. 

 

 

Quan la video-classe  estigui en 

marxa, si passem el ratolí per l’àrea 

de treball, apareixerà una barra amb 

diferents icones: 

 

 

La icona “càmera” permet activar/desactivar la càmera del nostre ordinador. Si la desactivem, 

el nostre interlocutor “no ens veu”... Només veurà una icona identificativa del nostre usuari. 

 

 

La icona micròfon, també permet silenciar o no el nostre micròfon... 

 

La icona que mostra una fletxa serveix per a mostrar el nostre escriptori o els fitxers del nostre 

ordinador als participants de la sessió. En general només la pot fer servir l’administrador de 

l’equip. 

 

Els tres punts obren un desplegable amb més opcions... Entre elles, difuminar el fons de 

l’habitació des de la qual ens estem connectant. Els participants només veuran la nostra cara. 

 

La icona amb un text escrit habilita el xat escrit. En fer clic emergeixen a la dreta de la sessió 

els textos que escriguin participants. L’administrador de l’equip pot inhabilitar aquesta funció. 

 En la subfinestra “People” es veuran els 

membres de l’equip  i el seu estat de 

connexió. 

Si fem clic sobre els tres punts que 

emergeixen quan passem el ratolí per sobre 

del nom del participant tindrem més 

opcions... 

 



 

Per acabar la video-classe  fem clic en la icona ressaltada de color vermell. Això tancarà la 

connexió amb el nostre interlocutor, tancarà la càmera del nostre ordinador i el micròfon... 

Però Team es mantindrà actiu. 

  

3/ Gestió d’un equip i seleccionar d’altres equips. 

 

Si fem clic en els tres puntets 

d’un equip, emergeix un 

desplegable amb diferents 

opcions. 

El ventall d’opcions és més o 

menys ampli depenent de si 

som administradors  o només 

membres  d’aquest equip... 

Per exemple, només 

l’administrador pot editar, 

afegir membres, esborrar el 

seu equip... 
 

 

 

Si volem canviar d’equip, ho podem 

fer fent clic en l’opció que trobarem a 

dalt a l’esquerra de l’àrea de treball...  

 

 

I finalment minimitzem o tanquem l’aplicació...  


