EXTENSIÓ DE GOOGLE PER VEURE A TOTHOM A LES
VIDEOTRUCADES

Quan ens connectem a la reunió del Google Meet, a la pantalla de la
videoconferència només veiem fins a 16 quadrats/persones, en el mode
“mosaic” del disseny de pantalla (barra inferior blanca, clicar als tres
puntets de la dreta).

Des del navegador “Google Chrome” (més a Baix us posem l’enllaç per
instal·lar-ho), hi ha la possibilitat d’instal·lar una extensió (un extra) per
poder visualitzar durant la videotrucada a tothom que es connecti a la
reunió.

Us expliquem els passos que heu de seguir per instal·lar-la a l’ordinador:

1. Obrir el navegador Google Chrome i posar en el buscador el següent:
Google Meet Grid View

Dins del buscador de Google
també podeu posar-ho

2. Clicar a la primera opció que ens surt:

3. Per instal·lar l’extensió només haurem de clicar on diu “añadir a
Chrome”

4. Verificar que vols afegir aquesta extensió al teu navegador:

5. Us sortirà un missatge a la part superior on us confirma que l’extensió
ha estat instal·lada:

6. Si us fixeu s’ha afegit a la vostra pantalla del Google Chrome una icona
amb quatre quadrats, aquesta és l’extensió que acabem d’instal·lar.
7. Per poder fer servir l’extensió durant la nostra videotrucada, el que
haurem de fer és clicar a sobre d’aquesta icona de quadrats per activar
l’opció “rusc d’abella” i veure a tots i totes les participants:

Quan en aquesta icona apareix una
línia dividint la quadrícula vol dir
que no tenim activada l’extensió
(desactivada). Si aquesta línia no
apareix vol dir que si està activada.

8. Veureu que hi ha més opcions al clicar a sobre la quadrícula, us
expliquem les tres opcions principals:
• “mostrar solo participantes con vídeo”: només apareixeran aquelles
persones que tinguin activada la càmera durant la videoconferència
• “resaltar los que hablan”: se’ls hi posarà de color la quadrícula a
aquell/a que parli
• “influir mi video en la cuadrícula”: afegir la nostra imatge al “rusc
d’abella”, en comptes de veure’ns a nosaltres mateixos/as en petit a la
part superior dreta
Per si necessiteu veure un tutorial us deixem un enllaç sobre aquesta
extensió:
Tutorial Extensió Google Meet Grid View

Si ho feu des de mòbil o tauleta podeu veure com ho heu de fer als següents
webs:
Mòbils o tauletes Android
Amb IOS no hem trobat la manera de descarregar l’extensió, però si obriu
la reunió a través de l’enllaç sense descarregar-vos l’aplicació del Meet, us
hauria de deixar posar el disseny mosaic. No veuríeu a tothom, però si a un
màxim de 16 persones.

Si encara no teniu instal·lat el navegador Google Chrome, us deixem a
continuació l’enllaç per fer-ho. Recordeu que aquesta extensió només
serveix des d’aquest navegador (ni Firefox ni Explorer).
Instal·lar Google Chrome
Hauríeu de guardar l’executor que us sortirà en una pantalla petita gris, i
quan aquest s’hagi descarregat clicar a sobre de la descàrrega i anar
seguint el passos que us vagin sortint. Si necessiteu qualsevol ajuda no
dubteu en demanar-la.

