Descarregar l’enllaç a continuació https://discordapp.com/
Un cop descarregat, instal·lar-ho i registrar-se, molt important que en
el nom d’usuari us en recordeu com ho heu escrit exactament més el
número assignat que us sortirà a baix a l’esquerra, com per exemple el
de l’entitat Foto Club Tordera#5871.
Un cop tingueu instal·lat i us heu registrat m’envieu per mail el vostre
usuari tal qual ho teniu per poder convidar-vos a les aules de formació
virtual, a la Formació 2.8 i al visionat...
Si teniu algun problema hem truqueu i ho solucionem insitu.

Un cop obriu el programa us ensenyo on anar per fer el comentat i
posar una imatge si voleu per reconèixer qui sou un cop en la trucada.
Com fer la pantalla més gran per poder veure les fotos o diapositives o
només ampliar una mica la pantalla de visió.
En la imatge número 1, un cop es comparteixi la pantalla per que tots la
veieu, us heu de posar amb el ratolí a sobre de que es compartit, i si
voleu veure en pantalla completa heu de clicar les fletxes dobles de la
dreta
Però si només voleu fer una mica més gran la pantalla i que no es vegi
el xat, haureu de clicar la fletxa que hi ha a l’esquerra

Imatge 1

Per saber quin número t’han assignat i el nom tal com les posat hauràs
de mira la imatge 2, per anar a mira la finestra de la imatge 2 hauràs de
clicar la icona següent de la imatge 1

Un cop obris la finestra vas a MI CUENTA i et sortirà el nom d’usuari
amb el número com es veu en l’exemple. Aquest nom d’usuari es el
que m’has d’enviar per poder convidar-te a les sessions.
Si cliques editar, podràs canviar-te el nom o inclòs posar-te una imatge,
que aquesta anirà bé per reconèixer qui estar parlant en aquell
moment.

Imatge 2

