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Aquesta guia és un dels múltiples productes creats pel projecte Erasmus+ "Transmedia: a new 
narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Codi: 
2014-1-ES01-KA201-004478. De setembre de 2014 a agost de 2016, el treball compartit de les 
següents institucions ho va fer possible: 

  

COORDINADOR DEL PROJECTE: Josep  ntoni  lasco Fern|ndez   jblasco9@xtec.cat )   

                                                (Catalunya, Espanya) 
http://inspalamos.cat/  
Coordinadors:  oaquim  art nez  odr guez   agda  oler  edr s    osep Ci erta i 
Tirado  

 

 

INSTITUCIONS ASSOCIADES: 

                                                   -OESTE 
(Caldas da Rainha, Portugal) http://www.cfaecentro-oeste.pt/  
Coordinadors:  icolau  oao Gon alves  orges   Carla  de  esus 

       K    H              K. ’ (Larnaca, Cyprus)                
http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/  
Coordinadora: Stella Eliadou 

 COLEGIUL NATIONAL 'B.P. HASDEU' (Buzau, Romania)               
http://bphasdeu.ro/  
Coordinadora: Viorica Raicu  

 PAGKYPRIO LYKEIO LARNACA (Larnaca, Cyprus)                  
http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/  
Coordinadores: Filitsa Filipou Masonou & Konstantia Mala  

 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, Italy) 
http://www.galileilivorno.gov.it/  
Coordinadors: Federico Agen & Maddalena Degan 
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El present document permet a qualsevol persona obtenir informació sobre WhatsApp, la seva 

instal·lació i el seu ús en el nivell basic. 

 

WhatsApp Messenger és una aplicació plataforma de missatgeria mòbil que et permet 

intercanviar missatges sense haver de pagar per SMS. WhatsApp Messenger està disponible 

per a iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android i Nokia.  

WhatsApp Inc és una empresa de tecnologia trobada en el cor de Silicon Valley. Què significa 

el nom que preguntes? Bé, WhatsApp és un joc de paraules sobre el que passa, (en cas que no 

ho hagis entès).  

Degut a que volíem construir una millor alternativa als SMS. Perquè creiem que podem. 

Perquè algun dia molt aviat tothom tindrà un Smartphone, un telèfon intel·ligent.  

WhatsApp va ser fundada per dos nois que van passar 20 anys combinats fent coses geeky a 

Yahoo! Inc. abans de començar WhatsApp Inc. 

Abans de començar a utilitzar WhatsApp, vés amb compte amb els termes del servei 

(www.whatsapp.com/legal/~~number=plural) 
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Aquesta part del document s'ha pres principalment des del lloc oficial de WhatsApp. Aquí 

només descrivim la part del manual que fa referència a la plataforma Android, ja que pot ser la 

més estesa. De totes maneres, si tens una connexió a Internet i utilitzes aquest document en 

MS-Word / Open Office / Lliure Office ambients hi ha una gran quantitat d'enllaços que et 

porten directament al lloc de WhatsApp i és molt fàcil canviar entre les plataformes 

suportades (Windows Phone, iOS, BlackBerry, etc.). 

  

En les següents notes utilitzarem sovint el terme botó del Menú. Per a la majoria dels 

dispositius el botó Menú és un botó físic al telèfon. No és part de la pantalla. La icona del botó 

de menú tindrà un aspecte diferent en diferents telèfons. Aquí hi ha alguns exemples sobre 

com aquest botó pot semblar: 

 

Si tens Android, el teu botó de Menú estarà a la pantalla i es veurà com els següents: 

 

  

Per utilitzar el botó de Menú del telèfon, ha de pressionar i mantenir el botó d'interruptor 

d'aplicació. 
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1.  usca l’aplicaci  de Whats pp a la  pp  tore  després instal·la-la al teu telèfon. És 

una aplicació gratuïta. 

o Nota: hauràs de donar permís a les fonts desconegudes en la configuració de 

seguretat.. 

2. Obre WhatsApp i continua cap a la següent pantalla acceptant les Condicions d’Ús. 

3. Verifica el teu número de telèfon.  
4. Escriu un nom que li agradaria a iPhone, Windows Phone, i membres desconeguts del 

grup per veure en les seves notificacions quan envies el missatge. No te preocupis, 
pots canviar això més endavant a WhatsApp anant al botó  Menú> Configuració> 
Perfil i tocant a la icona del Llapis. 

 

5. Si has instal·lat WhatsApp al telèfon abans, WhatsApp pot demanar am  “còpia de 

seguretat de xat tro at”.  elecciona  estaurar si desitges restaurar els teus xats 

antics. 

Whats pp ara hauria d’estar instal·lat en el teu telèfon i pots comen ar a xatejar. 
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Afegir contactes  

WhatsApp pot trobar quins dels teus amics estan utilitzant WhatsApp de forma ràpida i 
senzilla. Whats pp llegeix els números de telèfon dels teus contactes de la lli reta d’adreces 
del telèfon I els afegeix automàticament a la llista de contactes de WhatsApp. 

Si volguéssis afegir un nou contacte a la teva llista de contactes de WhatsApp, simplement 

entra els seus noms i números a la teva llista d’adreces del telèfon, I després actualitza la teva 

Llista de Contactes:  

1. Obre WhatsApp. 

2. Ves a la pestanya dels contactes > botó de Menú > Actualitzar. 

D'altra banda, si algú que no està guardat a la lli reta d'adreces t’envia un missatge per 

WhatsApp, tindràs l'opció de guardar la informaci  d’aquest contacte puntejant a Afegeix a 

contactes. 

Quan afegeixes contactes que viuen en un alter pa s  assegura’t de que entres els seus 

números de telèfon en el format internacional complert. El format és: 

 + [Codi del país] [Número de telèfon complet]. 

 

  empre estigues segur de que no s’afegeixi cap 0 al principi. 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Eliminar contactes 

 

Els contactes que veus al Whats pp provenen de la teva lli reta d’adreces.  er eliminar un 

contacte de la llista de contactes de WhatsApp, necessitaràs eliminar el contacte de la teva 

lli reta d’adreces del telèfon. 

 m  la fi de tro ar el contacte de Whats pp a la lli reta de d’adreces del telèfon: 

3. Obre la pestanya de Contactes al WhatsApp i troba el contacte. 

4. Prem sobre el contacte. 

5. Prem en el nom a la part superior de la finestra del xat. 

6.   la pantalla d’informaci  del contacte  ves al  ot  de Menú> Veure a la llibreta 

d’adreces. Des d’aqu  pots tro ar la opci  de eliminar el contacte des de la teva llibreta 

d’adreces. 

A continuació, actualitza la teva llista de contactes de WhatsApp obrint el 

WhatsApp > pestanya de Contactes > botó de Menú > Actualitzar. 

Si segueixes veient el contacte, és probable que estiguis veient la conversa a la pantalla de la 

llista de Xats. Simplement prem i manté sobre el xat i després selecciona Eliminar xat. 

 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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El grup de xat et permet xatejar fins amb 100 persones a la vegada. És una bona 

manera de mantenir-se en contacte amb la família, amics i companys. Aprèn més 

sobre les característiques del grup de xat a baix: 

 Creació del grup 

 Adició de participants 

 Eliminació de participants 

 Assignació dels administradors 

 Canvi del nom del grup 

 Canvi de la icona del grup 

 Silenciar les notificacions del grup 

 Sortir del grup 

 Eliminació del grup 

 reació d’un grup 

Pots crear un nombre il·limitat de grups. Per crear un grup: 

1. Obre el WhatsApp i ves a la pestanya de Xats. 

2. Prem el botó de Menú > Nou Grup. 

3. Escriu un títol. Aquest serà el nom que tots els participants del grup veuran. 

4. Afegeix una icona per al grup prement a la foto de la caixa buida. Aquesta mateixa es 

mostrarà junt al grup a la llista de Xats. 

5. Prem Següent. 

6. Afegeix un participant seleccionant + o escrivint el nom del contacte. 

7. Prem Crear quan hagis acabat. 

Adició de participants 
Deus ser un administrador del grup per afegir participants a un xat d’un grup existent. Un grup 
pot tenir fins a 100 participants. Per afegir participants: 

1. Ves al grup del WhatsApp. 

2. Prem el nom del grup. 

3. Prem  Afegir participant.. 

4. Busca o selecciona contactes per afegir-los al grup. 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#create
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#add
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#mute
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#exit
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#delete
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Deus ser un administrador per eliminar participants d’un grup de xat existent.  er 

eliminar participants: 

1. Ves al grup al WhatsApp. 

2. Prem el nom del grup. 

3. Prem i manté pres en el participant que vols eliminar. 

4. Prem Eliminar {participant} del grup en el menú. 

Qualsevol administrador en un grup pot fer administrador a un altre. Un grup pot tenir 

un número il·limitat d’administradors.  er fer administrador a un participant: 

1. Ves al grup al WhatsApp. 

2. Prem el nom del grup. 

3. Prem i manté pres el participant que vols fer administrador. 

4. Prem Fer administrador del grup. 

Qualsevol participant del grup pot canviar el títol. Per fer-ho: 

1. Ves al grup al WhatsApp. 

2. Prem el títol del grup. 

3. Prem la icona del Llapis que es troba a la dreta de la icona i el títol del grup. 

4. Entra un nou títol per el grup, i després OK. 

Qualsevol participat del grup pot canviar la icona. Per fer-ho: 

1. Ves al grup al WhatsApp. 

2. Prem el títol del grup. 

3. Prem la icona actual > icona del Llapis. 

4. Tria utilitzar la teva càmera, la galeria, o busca imatges a la web. 
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Pot silenciar un grup en un període de temps específic. Seguiràs revivint missatges 

enviats al grup, però el teu telèfon no vibrarà o farà soroll quan siguin rebuts. Per 

silenciar un grup: 

1. Ves al grup al WhatsApp. 

2. Prem el botó de Menú > Silenciar. 

3. Selecciona quant de temps voldries que les notificacions estiguessin en silenci. 

4. Opcionalment, desactiva la casella Mostrar Notificacions perquè no siguin mostrades 

en el lliscant de notificacions. 

 

 i surts d’un grup  ser{s eliminat del grup però el seguiràs veient a la llista de Xats i 

ser{s capa  de llegar l’historial del xat.  i ets l’únic administrador del grup i surts del 

grup, un participant és elegit aleatòriament per fer-se el Nou administrador. Per sortir 

d’un grup: 

1. Ves a la pestanya dels Xats al WhatsApp. 

2. Prem i manté pres sobre el nom del grup. 

3. Prem Sortir Grup. 

Després de sortir de un grup  veur{s l’opci  d’eliminar el grup. Quan eliminis el grup  

no el veur{s més a la teva llista de Xats i l’historial del xat es borrarà. Per eliminar un 

grup:  

1. Ves a la pestanya de Xats al WhatsApp. 

2. Prem i manté pres en el nom del grup. 

3. Prem Eliminar Grup. 

 

 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Amb la característica de la Llista de difusió, pots enviar un missatge a molts dels teus amics a 

la vegada. 

Les llistes de difusió són llistes guardades de missatges destinataris amb les que pots 

repetidament enviar missatges difosos sense haver de seleccionar-los cada vegada. 

 

1. Obre el WhatsApp. 

2. Ves a la pantalla dels Xats > botó de Menú > Nova difusió. 

3. Prem + o escriu el nombre dels contactes per triar els destinataris de la teva llista de 

contactes. 

4. Prem Fet. 

5. Prem Crear. 

 ixò crear{ una nova llista de destinataris de difusi . Quan s’envia un missatge a la llista de 

difusió, serà enviat a tots els destinataris de la llista. Els destinataris rebran el missatge com un 

missatge normal. Quan contestin, apareixerà com un missatge normal a la pantalla dels Xats; 

la seva resposta no s’enviar{ a altres destinataris de la llista de grups. 

Nota:  omés els contactes que t’han afegit a la lli reta de direccions del seu telèfon re ran el 

teu missatge de difusió. Si el contacte no està rebent els teus missatges de difusió, comprova 

que t’hagin afegit a la seva lli reta de direccions. Les llistes de difusions s n una comunicaci  

de un molts. Si desitges que els teus destinataris puguin participar en una conversa de grup, 

s’ha de crear un grup de xat en el seu lloc. 

 

 

 

 

 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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1. Obre la teva Llista de difusió. 

2. Prem el botó de Menú > Informació de la llista de difusió. 

3. A la pantalla de la informació de la llista de difusió, pots: 

o Canviar el nom de la teva Llista de difusió tocant a la icona del Llapis  . 

o Afegir destinataris a la llista tocant al botó de Afegir destinatari... 

o Eliminar destinataris tocant, sostenint i seleccionant Eliminar {destinatari} de 

la Llista de difusió. 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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1. Obre un xat. 

2. Prem la icona de  a la part superior de la pantalla. 

3. Tria el que vols enviar: 

o Tria  Galeria per seleccionar una foto o vídeo existent del teu mòbil. Pots 

prémer més per seleccionar moltes imatges. 

o Tria  Foto per utilitzar la teva càmera per fer una foto. 

o Tria  Vídeo per utilitzar la teva càmera per gravar un vídeo. 

Tria  Àudio per gravar un missatge o enviar un àudio existent del teu 

mòbil. 

o Tria  Ubicació per enviar la teva ubicació o un lloc proper. 

o Tria  Contacte per enviar la informaci  d’un contacte guardat a la teva 

lli reta d’adreces del teu mò il de Whats pp. 

4. També pots afegir un títol a les fotos i vídeos. Toca fort entre les imatges per afegir 

títols per cada imatge. 

5. Prem Enviar en a vista prèvia. 

També pots reenviar un missatge o medi de comunicació de una conversa a una altra. Per 

enviar un missatge o medi de comunicació a una altra conversa: 

1. Prem i manté pres en el missatge o en el medi de comunicació. 

2. Opcionalment, selecciona múltiples missatges i/o medis de comunicació per reenviar. 

3. Prem la icona . 

4. Tria una conversa per reenviar el missatge o el medi de comunicació. 

Quan reenvies un missatge o medi de comunicació, no tens que pujar-lo una altra vegada. 
 ’enviar{ més r{pid i utilitzant menys dades. Tots els missatges reenviats i medis de 
comunicació semblaran haver vingut de tu.  
 
Nota: Els títols no se reenviarà amb els medis de comunicació. 
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Els missatges de veu et permeten comunicar-te instantàniament amb un contacte o grup de 

xat. Proporcionen una experiència de xat enriquidora, i pots comptar amb ells per a entregar 

missatges importants. Com a tal, tots els Missatges de Veu són descarregats 

automàticament. 

Para utilitzar Missatges de Veu, simplement prem i manté pres al botó del micròfon 

  que reempla a el  ot  d’enviar   abans de que estiguis escrivint un 

missatge. 

Mentre graves un Missatge de Veu, pots lliscar-lo cap a l’esquerra per esborrar-lo 

instantàniament. 

Una característica bona i innovadora dels missatges de veu és que quan el teu 

missatge de veu ha sigut reproduït en el telèfon de destinatari, la icona del micròfon 

es tornarà blau. 

Nota: En alguns telèfons  pot ser que hagis d’esperar un segon a ans de parlar si 

el principi del teu missatge no està gravat. 

Després de rebre un Missatge de Veu, clica el botó de play  per escoltar. 

Has de sostenir el telèfon junt al teu oïda perquè es reprodueixi el missatge a través 

dels altaveus del telèfon o simplement has de mantenir el telèfon lluny del teu cap per 

escoltar-lo amb els altaveus. Quan els auriculars estan connectats, els missatges de 

veu sempre es reproduiran a través d’ells. 

El micròfon al costat del missatge que no has escoltat serà verd: 

El micròfon al costat del missatge que has escoltat serà blau: 
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Si veus dues marques de verificació blaves  al costat del teu missatge, doncs el destinatari 

ha llegit el teu missatge.   

En un grup de xat o un missatge de difusió, les marques de verificació es tornaran blaves quan 

cadascun dels participants hagi llegit el teu missatge. 

Per a qualsevol missatge que envies, seràs capaç de veure la pantalla de la Informació del 

missatge, on es mostraran els detalls de quan el missatge ha sigut entregat, llegit o reproduït 

pel/s destinatari/s. 

Per veure la pantalla de la Informació del missatge: 

1. O re un xat d’un contacte o grup. 
2. Prem i mantingues pres sobre el teu missatge enviat. 

3. Prem . 

La pantalla de la Informació del missatge mostra: 

 Entregat quan el teu missatge és entregat al destinatari del teu telèfon, però aquest 
no l’ha vist. 

 Llegit o Vist quan el destinatari ha llegit el teu missatge o ha vist una foto, àudio, o 
vídeo. Per a un  issatge de Veu  el destinatari l’ha vist però no l’ha reproduït. 

 Reproduït quan el destinatari ha reproduït el teu Missatge de Veu. 

 is plau anota’t que quan un participant d’un grup  la pantalla am  la informaci  del missatge 

encara mostrarà la informació original amb tots els participants, incloent els que han deixat el 

grup. 

 El destinatari pot no haver obert la conversa. 
 El destinatari pot estar utilitzant una versió antigua de WhatsApp. 
 El destinatari o tu pots estar experimentant problemes de connexió. 
 El destinatari o tu pots haver desactivat la configuració de la lectura en la configuració 

de privacitat. 
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La trucada de WhatsApp et permet trocar als teus amics I família utilitzant WhatsApp gratis, 

inclús si estan a un altre país. 

La trucada de WhatsApp utilitza la connexió a internet del teu telèfon en comptes dels minuts 

de la teva tarifa.  ’hi poden aplicar dades. 

Per fer una trucada de WhatsApp, simplement obre el xat de la persona amb la què vols parlar 

I prem el botó del telèfon que es troba al capdamunt. 

 

Quan algú et truca, veuràs una pantalla entrant amb la trucada de 

WhatsApp. Pots prémer i lliscar el botó verd per contestar la trucada, 

o lliscar el botó vermell per rebutjar-la. Com alternativa, pots prémer 

a la icona del missatge a la pantalla de la trucada per rebutjar-la amb 

un missatge més ràpid. 
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Pots eliminar missatges individuals, converses, grups, o tot el teu historial del xat seguint els 

següents passos. Els missatges eliminats són permanentment eliminats del teu telèfon.  

 

1. Obre WhatsApp i ves a la finestra dels xats amb el missatge que vols eliminar. 

2. Prem i manté pres el missatge. 

3. Opcionalment, prem sobre més missatges per seleccionar múltiples missatges. 

4. Prem en la icona de la paperera en la part superior de la pantalla del xat. 

 

1. A la llista de Xats, prem i manté pres al xat que vols eliminar. 

2. Prem Eliminar xat al menú. 

 

1. A la llista de Xats, prem i manté pres al grup que vols eliminar. 

2. Prem Sortir del grup del menú. 

3. Prem i manté pres al grup una altra vegada. 

4. Prem Eliminar grup del menú. 

 

Nota:  i surts d’un grup  estr{s fora d’aquest però podr{s seguir veient-lo a la teva llista de 

Xats i veient l’historial del Xat. Quan eliminis el grup  en canvi, no veuràs més el grup a la teva 

llista de Xats i l’historial d’aquest  serà esborrat. 
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1. Ves a WhatsApp > botó de Menú > Ajustos > Xats i trucades. 

2. Baixa i prem Eliminar o Esborrar tots els xats. 

o Eliminar tots els Xats s’eliminaran totes les converses i missatges dins d’elles. 

Seguiràs a tots els teus grup i seran visibles a la teva llista de Xats. 

o Esborrar tots els Xats s’eliminaran tots els missatges però deixa les converses 

a la llista dels Xats.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Whats pp autom{ticament s’ajusta als ajustos de privacitat per permetre a qualsevol usuari 

de WhatsApp que vegi la teva Confirmació de lectura, última connexió, foto de perfil i estat. Si 

no comparteixes la teva última connexi   no ser{s capa  de veure la de l’altra gent.  is plau 

tingues en compte que no hi ha cap manera d’amagar el teu estat en l nia ni escrivint. 

Per canviar aquests ajustos, simplement ves a: 

WhatsApp>Menú>Ajustos>Compta>Privacitat 

Pots ajustar  aquestes següents opcions al marge de la última connexió, la foto de perfil, i/o 

l’estat. 

 

La teva última connexió, foto de perfil i/o estat estaran disponibles per a tots els usuaris de 

WhatsApp. 

 

 

La teva última connexió, foto de perfil i/o estat estaran disponibles només als teus contactes 

de la teva lli reta d’adreces. 

 

La teva última connexió, foto de perfil i/o estat no estaran disponibles a ningú.  

Si desactives las confirmacions de lectura, no enviaràs confirmacions de lectura. No podràs 

veure las confirmacions dels demés. 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Depenent dels teus ajustos de privacitat, la teva foto de perfil i nom poden ser visibles per a 

qualsevol amb el qual xategis pel WhatsApp. Per ajustar la teva foto de perfil i nom:  

1. Ves a WhatsApp > Menú > Ajustos. 

2. Selecciona Perfil. 

3. Prem la icona del Llapis per agafar una nova foto de perfil utilitzant la càmera del 

teu telèfon o pujant una foto de la teva galeria. 

4. Prem la icona del Llapis  per canviar el nom que és visible per als teus contactes.  

Si bloqueges un contacte, aquesta persona o podrà veure cap actualització que faigs a la teva 

foto de perfil. 

 

La característica del estat al WhatsApp es una indicació del temps real de què estàs fent per a 

que puguis mantenir-te en contacte amb els teus contactes. Per ajustar el teu estat: 

1. Ves a WhatsApp > Menú>Estat. 

2. Pots triar un estat determinat o crear un personalitzat. 

Per crear un estat personalitzat, prem a la icona del Llapis  i prem OK després de que hagis 

acabat. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Basat  en la informació  oficial de WhatsApp, disponible a  https://web.whatsapp.com/  
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