
TALLERS EN L ÍN IA
CENTRE CÍVIC VÁZQUEZ MONTALBÁN



INICI

Donada la situació actual

provocada per la Covid 19, el

curs al qual us heu apuntat,

s’haurà de seguir

desenvolupant a través

d’Internet.



Les classes en línia es faran a

través de la plataforma Zoom. 

La versió professional assegura la

privacitat i seguretat de totes les

participants.

Està disponible per tauletes,

mòbils i ordinadors.



Es pot accedir a classe des del navegador habitual a
zoom.us però és recomanable instal·lar l’aplicació.

SI UTILITZEU UN ORDINADOR.. .



RECORDEU QUE  HEU  DE
D ISPOSAR  D ’ALTAVEUS  O
AUR ICULARS ,  PER  PODER

REPRODU IR  EL  SO.

UN  ORD INADOR PORTÀT I L ,
NORMALMENT  JA  D ISPOSA

D ’ALTAVEUS  I  CÀMERA WEB
AMB M ICRÒFON.

TAMBÉ  POT  D ISPOSAR  (NO
ÉS  OBL IGATOR I )  D ’UNA

CÀMERA WEB  I  M ICRÒFON
PER  TAL  QUE  ELS  ALTRES
USUAR IS  US  VEGIN  I  US

SENT IN .



Descarregar l’aplicació des de zoom.us/download o des
de l’aplicació Zoom, des de Play Store (Android) o des
de l’App Store (Apple). 

Aquests dispositius ja disposen de micròfon, càmera i
altaveus.

SI UTILITZEU UN MÒBIL O
TAULETA.. .



Per assistir a
la classe:



Rebreu un missatge amb un enllaç del tipus:
zoom.us/j/9518703336?pwd=c3B50FCMzRkMWJuUlZXMcvc1g0dz09

Si el cliqueu, us portarà directament a la classe
virtual.

També podeu executar Zoom, i prémer “Entrar a una
reunión” i posar l’ID i el codi d’accés  (números que
rebreu juntament amb el vincle)



La classe s’emetrà en
directe en el mateix horari

que les classes presencials.

En entrar hauràs d’escriure
el teu nom i cognom per

poder passar llista i
relacionar-nos amb tu



ABANS DE
COMENÇAR

...

Una persona de l'equip del centre estarà

connectada 10 minuts abans de començar

per donar-vos pas a la sessió.

Si teniu alguna incidència tècnica, no us

preocupeu, anirem mirant de resoldre-les fins

que estigueu a punt.



o   Com que “la sala d’espera” estarà activada,

haureu d’esperar que l’administrador us doni

l’entrada.

o   Durant la sessió, podreu activar i desactivar

el micròfon i la càmera, segons conveniència de

la classe o indicacions del tallerista.



A la part superior dreta,
trobareu una icona amb
el nom de “vista”, en fer
clic es desplegaran
diferents opcions.
Haureu de fer clic a
l’opció “intercanviar
vídeo i pantalla
compartida”.

Per tal de veure la imatge
del tallerista ampliada,
seguiu els següents passos: 



En acabar la classe,
l’administrador tancarà la sessió

per a tots.

Moltes gràcies!



Qualsevol pregunta no dubtis en

consultar-nos!

I NFORMACIO@CCVAZQUEZMONTALBAN .COM

93  406  90  53



Xarxes socials

TW I TTER .COM/CCVA

LLV IDRERA

INSTAGRAM.COM/C

C_VALLV IDRERA

FACEBOOK.COM/CE

NTRE .C IV IC .VALLV ID

RERA .VAZQUEZ .MON

TALBAN

http://twitter.com/CCVallvidrera
http://instagram.com/cc_vallvidrera
http://facebook.com/centre.civic.vallvidrera.vazquez.montalban

