
REGULACIÓ DE L’ÚS DE LA PLATAFORMA ZOOM A LES 

ACTIVITATS FORMATIVES DEL CENTRE CIVIC BARCELONETA. 

 

 

Amb l’objectiu d’implementar el màxim de mesures de seguretat per al correcte 
seguiment de les activitats online ofertades pel Centre Cívic Barceloneta, us informen 
del protocol d’actuació aplicat durant les sessions via Zoom, adjuntant un seguit de 
recomanacions per tal de protegir els vostres dispositius i establir connexions segures. 
 
Des de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es recomana actualitzar les 
aplicacions i el programari que utilitzem, tant a nivell personal com professional, cada 
cop que els fabricants publiquen una nova versió per evitar així ser exposats a riscos 
de ciberseguretat. 
 

https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Nota-de-lAgencia-de-Ciberseguretat-de-

Catalunya-en-relacio-a-lus-daplicacions-de-videoconferencia 

 

En aquest sentit, també resulta recomanable connectar-se per tablet o ordinador i 

amb l’antivirus actualitzat. La connexió per telefonia mòbil és possible però pot 

comportar més riscos en aquells dispositius més antics, on a vegades no s’actualitzen 

les apps. Recordeu, sempre versió del programari actualitzada i configuració de 

seguretat seguint les indicacions del fabricant, així com utilitzar els Markets oficials o 

les pàgines oficials per a la descàrrega d’aquests elements. 

 

Així mateix, és possible configurar l’historial per a que s’esborri a diari. 

 

- Cada taller del Centre Cívic Barceloneta disposa de la seva pròpia reunió amb 

un codi d’accés. Aquestes dades s’enviaran per email a les persones inscrites 

a la proposta i al/a la tallerista prèviament a l’inici del taller. Aquest codi és 

intransferible. Per mantenir la seguretat i privacitat dels /les participants us 

demanem que no compartiu el link amb cap persona. L’equip del Centre Cívic 

Barceloneta serà l’únic responsable de proporcionar els enllaços i codis 

únicament a les persones inscrites.  

 

- Cada sessió estarà acompanyada d’una persona de l’equip del Centre Cívic 

Barceloneta oferint suport tècnic. Serà el host de la sessió i també la persona 

encarregada d’acceptar l’accés dels usuaris i usuàries i fer el seguiment de 

l’assistència. En cas que es detectin persones infiltrades no s’acceptarà el seu 

accés i qualsevol persona no identificada dins la reunió serà expulsada de la 

sessió. ATENCIÓ! Quan s’expulsa a algú d’una reunió ja no serà possible que 

hi torni accedir (el propi programari ho disposa com una acció permanent i 

irreversible). 

 

 

https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Nota-de-lAgencia-de-Ciberseguretat-de-Catalunya-en-relacio-a-lus-daplicacions-de-videoconferencia
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Nota-de-lAgencia-de-Ciberseguretat-de-Catalunya-en-relacio-a-lus-daplicacions-de-videoconferencia


- A la primera sessió del taller, la reunió s’obrirà una hora abans de l’inici de la 

proposta per acompanyar als/les usuaris/es i oferir un marge temporal per a la 

resolució de possibles incidències. A la resta de sessions, només serà 

necessari accedir-hi 15 minuts abans, per garantir que la sala està preparada. 

 

- Davant el supòsit que la persona de l’equip del Centre Cívic Barceloneta que 

ofereix aquest suport, vulgui participar activament a la proposta, podrà activar 

la càmera i el micro. Si es limita a desenvolupar tasques d’acompanyament, 

silenciarà el micro i apagarà la càmera, amb l’objectiu de respectar al màxim la 

privacitat dels/les participants i talleristes.  

 

- En cas que sorgeixi una incidència tècnica o possibles vulnerabilitats de la 

plataforma durant la sessió, serà aquesta persona de l’equip del Centre Cívic 

Barceloneta qui informarà a la direcció i a la responsable de tallers de 

l’equipament, del problema que s’hagi pogut presentar. 

 

- No es poden realitzar gravacions de les sessions, a no ser que s’hagi parlat 

prèviament amb la persona responsable de la formació i tingui un objectiu 

concret.  

 

- En cas que els/les talleristes vulguin fer arribar vídeos d’exercicis o material 

divers, ho han d’enviar a formacio@civicbarceloneta.com  i des d’allà es 

reenviarà als participants del taller.  

Si els vídeos ja són d’ús públic ( youtube, vimeo…) sí que està permés que es 

comparteixin pel xat del grup.  

 

- Els usuaris poden entrar amb la càmera activada i el so activat i serà el host, 

seguint les indicacions del/la tallerista, qui desactaviarà els micros si així es 

requereix. 

 

 

mailto:formacio@civicbarceloneta.com

