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1. Acc
1. A
Accés a la
a videocon
nferència
So
olament es necessita un
u navegad
dor per a ac
ccedir a la plataforma JJitsi. Us pod
deu
co
onnectar a través
t
d’aqu
uest enllaç
https://meet
h
t.jit.si/ANC-Gracia
a
a) Si ho feu
u amb l’ordinador no uss demanarà
à res. Aquesta opció éss la més
adequad
da.
b
b) Si ho feu
u amb el mò
òbil i no heu
u fet servir mai
m Jitsi us demanarà que us
descarre
egueu i insta
al·leu la sevva app. És un momentt.
2. C
Contrasen
nya
u d’escriure
uss demanarà
à una contra
asenya. Heu
e: viscalaTerra

onfigurac
ció
2. Eines de co
A la part inferiorr de la panta
alla, quan h
hi passem el
e ratolí per sobre, ens apareixen les
einess per config
gurar la connexió:

Connexió, veu i víde
eo
1. C
A la part inferior central veureu tress icones:
a
a) Un micrròfon per ac
ctivar i desa
activar el vo
ostre so. En
n connectar--vos us
apareixe
erà desactiv
vat (ratllat i a
amb fons gris), que és com l’heu dde mantenir
mentre duri
d la xerra
ada. Noméss l’activareu, clicant sob
bre la iconaa del micròfo
on,
quan el moderador
m
us doni la p
paraula seg
gons s’explic
ca en l’aparrtat 4.
b
b) Un telèffon vermelll per penja r quan vulgueu sortir
cc) Una càm
mera de víd
deo per actiivar i desac
ctivar la vosttra imatge. És
recoman
nable, en vid
deoconferè
ències amb molta gent, tenir-la apaagada i obrrir-la
només quan
q
parleu.
per reduir el
d
d) Es recom
mana l’ús d’auriculars p
e soroll o les reverberaacions.
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Configurac
ció
2. C
A la part inferior dreta:
a
a) El quadre amb qua
adradets pe
ermet selec
ccionar el mode
m
de visuualització. Una
U
pantalla gran mostrrant la perso
ona que parla en aquell moment, o un mosaic de
pantalless amb tots els
e connecttats.

b
b) Informació sobre la
l sessió: e
enllaç i altre
es dades de
e la sessió.
cc) Els 3 pu
untets us po
orta a una p
pantalla amb opcions. A l’apartat 33. Configurració
de la vid
deoconferè
ència us exxpliquem com podreu posar
p
els meenús en cattalà i
podeu posar el vos
stre nom. A
Això ajudarà
à a qui mod
dera per donnar les para
aules.

Participació
3. P
A la part inferior esquerrra hi ha tress icones mé
és:
a
a) Una pan
ntalla: dóna
a l’opció de compartir documents.
d
Aquesta oppció solame
ent
s’ha de fer
f servir si cal mostrarr algun document del nostre
n
ordinnador. No la
a
farem se
ervir si no és
é estrictam
ment necess
sari.
b
b) Una mà: per deman
nar la parau
ula, però co
om que sere
em molts no
o la farem
servir .
cc) Una baffarada: ens dóna l’opciió de participar al xat. El primer coop que cliqu
ueu
us dema
anarà que poseu
p
el vosstre nom o mot
m perquè sapiguem qui escriu.
Despréss ja apareix un espai pe
er escriure. Aquest espai el farem
m servir pe
er
demana
ar la paraula o sol·lici tar un acla
ariment, però no ha dee ser un es
spai
de deba
at paral·lel .

L’acte esta
arà moderrat
4. L
Hi haurà una
a persona qu
ue donarà l es paraules
s a qui ho demani
d
al xaat vigilant de
do
onar priorita
at especialm
ment a les p
persones qu
ue hagin inte
ervingut meenys.
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3. Con
nfiguració de la videocon
v
nferència
a
C
Com hem diit a l’apartatt 2.2.c), am b els 3 puntets de la dreta
a
accedim a la
a configurac
ció.

3
3.1. Setting
gs – Profile
A
Aquí heu de
e posar el vo
ostre nom i primer cognom per tall de poder iddentificar-vos
p
per donar-vo
os la paraulla.

3
3.2. Setting
gs – More
e
A
Aquí selecciionarem l’id
dioma català
à per entendre’ns millo
or amb el prrograma.
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4. Funcionament de la videoconferència
4.1. Accés
Com ja hem dit, cal accedir mitjançant el navegador (preferentment el Chrome, però
també funciona amb altres) i anant a l’enllaç: https://meet.jit.si/ANC-Gracia
Poseu la contrasenya indicada més amunt. En cas de problemes d’accés, escriviu nos
a graciaperlaindependencia@assemblea.cat i mirarem d’ajudar-vos.
Poseu la contrasenya indicada més amunt. En cas de problemes d’accés, escriviu-nos
a graciaperlaindependencia@assemblea.cat i mirarem d’ajudar-vos.
Es recomana que hi accediu una estona abans: uns 5 o 10 minuts, per assegurar-nos
que tot funciona correctament.

4.2. Configuració inicial
Cal que desactiveu el vostre micròfon i la vostra càmera (Vegeu els punts 2.1.a i
2.1.c). Així tots veurem i sentirem al ponent i no ens distraurem amb els que estem de
públic.
El moderador té la potestat de silenciar als participants si, per error, se li connecta el
micròfon.
Un cop fet això, seguiu el punt 3 de configuració de la conferència.

4.3. La conferència
Mirarem de començar puntualment.
Al principi, un cop feta la presentació del conferenciant, aquest començarà la seva
xerrada que serà d’uns 30 minuts.
Quan acabi la seva intervenció, s’obrirà un torn de paraules que es demanaran seguint
aquests passos:
1. Clicant la mà (vegeu 2.3.b)
2. Escrivint un missatge amb l’eina de xat (vegeu 2.3.c): “Tinc una pregunta”
Com sempre, es demana preguntes breus i concises, i evitant comentaris o
exposicions d’idees pròpies: estem preguntant al conferenciant sobre el tema que ens
ha exposat.
En cas d’una pregunta o comentari inapropiat, el moderador pot tallar-vos el micròfon
o, fins i tot, expulsar-vos de la videoconferència.

4.4. Avís de descàrrec
Estem provant un sistema nou i no en sabem ni la capacitat, ni els problemes
tècnics que un esdeveniment així pot comportar. Per tant, us demanem paciència i
empatia.
Tingueu clar que estarem fent tot el possible per tal que funcioni bé.
En tot cas, sempre podreu seguir la xerrada a través del nostre canal Youtube:


https://youtu.be/IKw_J0ZwY5g

I com sempre, ens podeu seguir per les xarxes:




el nostre canal Telegran: http://t.me/ancgracia
el nostre perfil de Twitter: https://twitter.com/graciaxindp
el nostre perfil Facebook: https://www.facebook.com/gracia.perlaindependencia
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