
COM CREAR UN COMPTE D'INSTAGRAM

Avui dia, des d'Instagram, podem seguir els vídeos en directe de diferents persones, en camps
tan diferents com la cuina o l'esport. Per instal·lar-lo hem de seguir aquests passos:

Primer de tot, anem a la Play Store.

Un  cop  dintre  de  la  Play  Store,  piquem  a  Buscar
aplicaciones y juegos.

Cerquem  Instagram i  piquem  al  resultat  que  ens
ofereix.

Ara ens ofereix informació de l'aplicació. És gratuïta, i
conté anuncis, com ens diu la Play Store. Com que els
anuncis no són invasius, piquem el botó d'Instalar.



I comença la instal·lació. L'escut verd que es veu a la
dreta del nom ens indica que l'aplicació està verificada
per Play Protect, i que és segura.

Un cop feta la instal·lació, ens apareix la icona de l'aplicació. La piquem per entrar i
crear el compte.

Quan entrem a Instagram, ens anuncia que pertany a
Facebook.  Això és important  perquè,  quan creem el
compte, ens demanarà que ens connectem a Facebook.

Ara comencem a crear el compte. A la part superior
podem escollir l'idioma de l'aplicació. Al mig tenim un
botó que ens permet treballar amb el nostre compte de
Facebook. Això no és cap problema, perquè Instagram
pertany a Facebook.
Si  no  tenim  compte  de  Facebook  o  no  el  volem
utilitzar,  piquem  a  Regístrate  con  tu  correo
electrónico o número de teléfono.

Ara  posem el  nostre  número  de  telèfon  o  el  nostre
correu electrònic, el que preferim. A l'exemple, posem
el correu electrònic.



Ara ens demana que posem el nostre nom complet i
que  fiquem una  contrasenya.  La  contrasenya  ha  de
tenir com a mínim 6 caràcters, incloent una majúscula,
una minúscula i un número.
Deixem  marcada  la  opció  Save  Password perquè
entrem directament a l'aplicació, i haguem de escriure
la contrasenya cada vegada.

Ara l'aplicació ens demana permís per accedir-hi als
contactes del nostre telèfon. Això ho fa per cercar els
contactes  que tenen Instagram.  Si  no volem que ho
faci,  piquem  Rechazar.  Es  cas  contrari,  piquem
Permitir.

Ara fiquem la nostra data de naixement. Un cop fet,
piquem a Siguiente.



Ja tenim el compte creat. Ara podem canviar el nom
d'usuari. Els noms d'usuari són únics.
Per fer-ho, piquem Cambiar nombre de usuario.

Escrivim el  nom d'usuari  que  més  ens  agradi.  Si  ja
l'utilitza una altra persona, Instagram ens suggerirà un
altre nom.

Si hem creat el compte amb el número de telèfon o el
correu  electrònic,  ara  ens  demana  connectar  amb
Facebook  per  trobar  als  contactes  de  Facebook  que
tenen compte d'Instagram.
Si no volem fer-ho o no tenim compte de Facebook,
piquem a Omitir.

Si  hem  picat  a  Omitir,  sortirà  un  missatge  insistint
perquè  ens  connectem  a  Facebook.  Tornem  a  picar
Omitir.



Ara ens suggeriran diferents persones a seguir. Si ens
interessa  seguir  alguna,  piquem  al  botó  seguir  que
trobem a la seva dreta i desprès piquem la fletxa que es
troba a la part superior dreta. Si no ens interessa seguir
a cap persona, piquem directament a la fletxa.

La següent pantalla és la de benvinguda. Piquem a la
icona  de  la  lupa  que  trobem  a  la  part  inferior  per
buscar persones o entitats que coneguem.



A la part superior, on diu Busca, escrivim el nom de la
persona o entitat que volem seguir.
Podeu seguir a Air Active, compte on el Sergi Tintoré,
professor de Air Camp i Hipropressius, fa classes en
directe a les 12 i a les 18 h aquests dies.
I també  Megustapilates, compte de la Lucrecia Guio,
professora de Pilates, Ioguilates i Activa't a partir dels
60, fa classes en directe as les 18.30 h aquests dies.
I  si  voleu  estar  informats  de  les  nostres  activitats,
cerqueu Centre Cívic Vallvidrera.

Ara  ens  demana  permís  per  accedir  a  l'ubicació  del
mòbil. L'utilitzarà per ubicar les fotos que publiquem.
Si no tenim pensat publicar res, o no volem que ens
localitzin, fem clic a Rechazar.

En aquest exemple, busquem el compte d'Air Active.
Un cop trobat, el piquem.

Ens porta al seu perfil, on veiem la informació que han
penjat a Instagram. A la part inferior esquerra està el
botó  Seguir.  El  piquem,  i  podrem  veure  les  seves
publicacions, històries i directes.



Quan una persona que seguim faci un vídeo en directe,
sortirà  una  notificació  al  nostre  mòbil.  La piquem, i
anirem al vídeo.

Al  vídeo  en  directe  podem  veure  quanta  gent  està
connectada  a  la  part  superior  dreta,  i  podem deixar
comentaris.

Si no hem vist la notificació o la hem tancat, Instagram
també ens avisa de si estan fent un vídeo en directe.
Piquem a la imatge on diu Directe, i veurem el vídeo.


