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Temari taller: Videotrucades amb diferents aplicacions 
 
En aquests moments tan durs, el primer que volem és estar amb els nostres éssers 
estimats, encara que no es pugui. Per sort, gràcies a les noves tecnologies, tenim 
diverses alternatives per poder visitar-los virtualment: 
 
 
 Whatsapp, Skype i Hangouts (4 sessions): 
 
L’era digital ha arribat fins al punt on podem veure als nostres amats, conversar amb ells, 
jugar, etc. sense moure’ns de casa! Veurem diferents eleccions que podem prendre: 
 
 
-Whatsapp (1 sessió): 
 
La xarxa social més usada arreu del món serà la que obrirà el nostre taller. L'aplicació que 
actualment és propietat de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, va ser creada amb 
la finalitat de crear interaccions de missatgeria instantània, per així poder parlar amb qui 
volguéssim quan volguéssim de manera gratuïta. Aquesta, ha evolucionat fins al punt de 
poder fer videotrucada sense necessitat d'haver d'instal·lar res addicional. 
 
 
 - Skype (1 sessió): 
 
A l'altra cara de la moneda tenim l'aplicació propietat de Microsoft, i una de les pioneres 
en aquest àmbit: Skype. Aquest software de comunicació de vídeo i àudio fundada el 
2003 és molt intuïtiva, i es pot usar tant com en el telèfon intel·ligent, com en l'ordinador. 
En aquest taller veurem les dues versions. 
 
 
 - Hangouts (2 sessions): 
 
Finalment, tenim l'aplicació de Google, l'última empresa gegant d'aquest àmbit, Hangouts. 
Aquesta, que va sincronitzada a la nostra sessió de Gmail, és la que té més versatilitat de 
totes, però també la més extensa. Com hem mencionat anteriorment, aquesta també es 
pot usar tant com en el telèfon intel·ligent com en l'ordinador, i té diferents opcions per 
crear reunions i interactuar amb l'altre usuari amb el qual estiguem parlant. 
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