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1.1 GUIA D’ÚS DE L’USUÀRI 

 

Indicacions per connectar-se a sessions de 
videoconferències amb Cisco WebEx 

 

01 

 

Els participants reben a 
la seva bústia un correu 
electrònic de WebEx 
amb l’assumpte: que 
inclourà el nom 
identificatiu 
que li haguem posat). 
 
Aquest correu conté les 
dades necessàries per a 
fer la connexió data, 
hora, durada, número 
de reunió i 
contrasenya. 
 
I l’enllaç que haurem 
d’utilitzar el dia de la 
reunió per connectar-
nos. 

02 

 

Accedir a Unirse a la 
reunión, després 
demanarà un nom per 
poder identificar al 
participant dins de la 
reunió a més de l’adreça 
de correu electrònic. 
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03 

 

Si ho fem via navegador 
ens demanarà introduir 
el nostre nom i cognoms 
per identificar-nos com a 
assistent o participant, i 
la nostra adreça de 
correu. 
  

04 

 

La pantalla canviarà per 
la instal·lació execució 
del programa, en el cas 
que li donem a  
instal·lar, se’ns 
descarregarà un arxiu 
anomenada Webex.exe, 
i es produirà la 
instal·lació de el 
programari. I podrem 
trobar una icona a 
aplicacions i/o 
l’escriptori. 
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05 

  

Un cop l’obrim ens de 
connectar com User 
como invitado 

06 

 

Ens demanarà el nostre 
nom i cognoms, i adreça 
de correu electrònic. I 
fem Continuar 
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07 

 

Llavors introduirem el 
número de reunió que 
hem rebut en el correu 
electrònic i farem clic a 
Unirse 

08 

 

Ens demanarà la 
contrasenya que també 
hi ha al correu electrònic 
i farem clic a Unirse a la 
reunión 

09 

 

Llavors se’ns obrirà el 
programa Cisco Webex 
Meetings i haurem de fer 
clic a Iniciar reunión, 
prèviament ens haurem 
d’assegurar que el 
micròfon com la càmera 
estan de color gris, si 
estiguessin de color 
vermell s’hauria de fer 
clic a sobre del botó per 
activar-la. 
 

 

10 

 

En cas de no voler o no 
poder instal·lar 
l’aplicació la podem obrir 
amb el navegador Hem 
de fer clic a Vaya aquí 
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11 

 

Després hem de 
seleccionar l’opció 
recomanada Ejecute 
una aplicación 
temporal 

12  

I veurem que la podem 
executar en la part 
inferior dreta fent clic a 
Executa 

13 

 

Llavors se’ns obrirà el 
programa Cisco Webex 
Meetings i haurem de fer 
clic a Iniciar reunión, 
prèviament ens haurem 
d’assegurar que el 
micròfon com la càmera 
estan de color gris, si 
estiguessin de color 
vermell s’hauria de fer 
clic a sobre del botó per 
activar-la. 
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14 

 

I ja tindrem la sessió 
oberta, com a 
participant. 

 
Les normes de conducta sobre el bon ús de les tecnologies de la informació i dels sistemes 
informàtics, així com la utilització dels programes o l'ús del correu electrònic, s'han establert 
al Codi de conducta per a les persones usuàries d’equips i sistemes informàtics al servei de 
l’Administració de justícia que va aprovar el Consell General del Poder Judicial i a la Circular 
sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació que va dictar el Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 


