
 

 

 
  
 
 
 

Manual d'ús 
per a la 
participació en 
les Webinaris  
 
 
 

I FIRA VIRTUAL DE L’OCUPACIÓ: 

Descobreix el teu talent! 

(ponents) 



 

 

 

Normes d'ús per a la 
participació en les Aules 
Virtuals 
 
LA PLATAFORMA MEET  
Enguany, la I Fira de l’Ocupació serà virtual i es 
realitzarà a través de la plataforma MEET.  
 
Per això cal tenir en compte que:  
 
● Per poder entrar a la teva conferència online ho pots 
fer a través de l’enllaç que et proporcionarem en el teu 
correu electrònic.  

 
Pas 1 
 

● Abans de cada sessió:  
- Assegura’t que tot funciona correctament. Comprova 
que el teu micròfon i el teu àudio funcionin 
correctament. Comprova també que la teva càmera 
web estigui activada i operativa. - Recorda que si et 
connectes des d’un ordinador de sobre taula i la teva 
pantalla no té càmera web integrada, caldrà que 
disposis d’una. Alhora, assegurat de poder disposar 
d’un micròfon per assegurar que se t’escolta bé a les 



 

 

sessions i d’uns auriculars o altaveus per escoltar-ho 
tot. - És recomanable que preparis l’espai i estiguis a 
punt entre 15-10 minuts abans de la sessió. - 
Assegura’t que tens tot el que necessites per una 
bona participació online: ordinador o tauleta, bona 
connexió a internet (sempre és preferible estar 
connectat amb cable ethernet), auriculars, micròfon, 
el carregador si ho fas des d’un portàtil, tablet o mòbil, 
bona il·luminació, un espai tranquil i còmode.  
 
● Un cop cliques l’enllaç és probable que et demani si 
permets  el vídeo i el micròfon. Cal acceptar els 
permisos que et demani. Un cop fet això us apareixerà 
el vídeo en directe vostre i al costat dret us demanarà 
si us voleu unir a la reunió. Fes clic a “Uneix-me ara”.  
 
 

 
 
● Com a ponent, cal que connectis 15 minuts abans 
de l’inici de la teva sessió per assegurar que tot 
funciona correctament.  
 



 

 

 
Pas 2 
 
● Els assistents s’aniran connectant a la sessió. La 
tècnica municipal responsable s’encarregarà de 
donar l’accés als participants inscrits.  
 
● A l’inici de la sessió hi haurà una persona tècnica 
de l’àmbit de Promoció Econòmica que realitzarà la 
teva presentació.  
 
● Tot seguit, es presentarà el vídeo que s’ha elaborat 
per a demostrar la realitat de l’ofici/família 
professional que es presenta en el Webinari, si és el 
cas. Això ho farà la tècnica municipal responsable. 
  
● Després del visionat del vídeo, el/la ponent 
començarà la seva ponència on explicarà: 

 Quines són les diferents ocupacions o perfils 
de la família professional que donem a 
conèixer 

 Competències professionals i personals que 
es requereixen per el lloc de treball 

 Desenvolupament professional. Com és la 
teva feina? 

 Com arribar-hi? 
 Com puc saber si és el que m’agrada o se’m 

dona bé? 
 Mites d’aquesta ocupació 

 



 

 

 
● Durant tota la sessió, hi haurà l’acompanyament de 
la tècnica municipal que s’encarregarà de donar 
suport al/la ponent i de dinamitzar la webinari, 
controlant el temps i fent seguiment del xat.    

● Si vols compartir pantalla per a mostrar algun altre 
recurs,  pots fer-ho amb plena llibertat i pots fer-ho tu 
mateix/a amb l’opció “Presenta ara”. 
 

 
 

● Tingues en compte que els micròfons dels 
assistents estaran apagats. Els assistents plantejaran 
preguntes a través del xat.  
 
Pas 3 
 
● Un cop finalitzis la teva ponència, la tècnica 
municipal s’encarregarà de llegir-te els dubtes que 
sorgeixen en el xat i tu les hauràs d’anar responent a  



 

 

mesura que les vagin plantejant. Mira de ser clar/a i 
concís/a.  
 
● Al finalitzar la ponència, el/la ponent s’encarregarà 
de desafiar als/les alumnes amb un repte professional 
de l’ofici per a que puguin entrenar les seves habilitats 
(en el cas dels webinaris de Provem Tastets d’Oficis). 
Cal que el repte sigui assumible, relacionat amb el lloc 
de treball i que pugui ser realitzat amb material d’ús 
comú. Els/les alumnes podran participar en el repte 
de manera individual/en grup i caldrà compartir-ho a 
través de Instagram.  
 
● La ponència tindrà una durada de 50’. No et 
preocupis, la tècnica municipal s’encarregarà de 
gestionar el temps i fer-te saber si cal avançar o si es 
disposa de temps suficient.  
 
●  Informar-te de que totes les sessions seran 
gravades, es podran prendre fotografies i es penjaran 
a la web de la Fira per a la seva consulta.  
 



 

 

FAQ’s 
 
He de pagar per poder accedir a les sessions de 
MEET?  
● No. És una eina gratuïta de Google.  

 
Què puc fer durant una sessió de MEET?  
● Com a ponent pots utilitzar el vídeo i el micròfon per 
dirigir-te a les persones assistents.  

● Es pot compartir pantalla si ho necessites.  
 
Des d’on em puc connectar a la sessió de MEET?  
● Pots fer-ho des d’un ordinador, tauleta o dispositiu 
mòbil. Recorda descarregar l’aplicació mòbil si no ho 
fas des d’un PC.  

● En tant que ets ponent, és recomanable utilitzar un 
ordinador de sobretaula o un portàtil.  
 
És obligatori descarregar-se el programa de MEET 
per accedir a les reunions?  
● No, però és extremadament recomanable si no ho 
fas a través d’un ordinador. És necessari amb tauletes 
o dispositiu mòbil. Si no es descarrega el programa, 
la connexió pot fallar.  
En el cas de que no puguis accedir a la sessió 

contacta amb el següent correu i/o telèfon: 

formacio@santceloni.cat 

606 943 940 

mailto:formacio@santceloni.cat

