
 

 

PROTOCOL D’INSTRUCCIONS PER A PONENTS  

DE FIRA OCUPACIÓ SABADELL 

LA PLATAFORMA ZOOM 

 

Aquest any la Fira d’Ocupació serà virtual i es realitzarà a través de la plataforma ZOOM. 

Per això cal que tinguis 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.  

● 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 20 i 15 minuts abans 

de cada 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 faci instal·lar un pluggin (programa) i 

acceptar els permisos que et demani. Un cop fet això, a la barra inferior us apareixerà 

una finestra. Cal apretar a Executar. Això farà que s’obri la finestra que veus aquí sota. 

Fes clic a “Abrir zoom meetings”.  

 



 

 

○ Abans de poder entrar a la sessió veuràs que ZOOM obrirà una finestra 

emergent on et convida a posar un nom d’usuari/ària. Utilitza els teu nom i 

cognoms -o el nom de la teva empresa- per fer més fàcil la teva identificació 

dins de la sessió. 

○ Un cop fet això, ZOOM mostrarà una finestra on podràs comprovar si el teu so 

i imatge funcionen correctament. Aquest pas és essencial!  

 

○ Com a ponent, cal que connectis 15 minuts abans de l’inici de la teva sessió 

per assegurar que tot funciona correctament i repassar la dinàmica amb la 

persona que faci la regidoria tècnica de la teva sessió.  

■ Tots els assistents estaran a la sala d’espera fins que sigui l’hora d’inici 

de la sessió.  

○ A l’inici de la sessió hi haurà una persona tècnica de Vapor Llonch que 

realitzarà la teva presentació.  

○ Durant tota la sessió,  hi haurà una persona tècnica d’Adhoc Culura que 

realitzarà la regidoria tècnica.   

○ Tingues en compte: 

■ Si necessites compartir pantalla per presentar una presentació o 

document, podràs fer-ho tu mateix/a. 

■ Si vols fer algun sistema d’enquesta o vols utilitzar alguna plataforma 

externa, com Jamboard, Padlet, Mentimeter, etc. pots fer-ho amb plena 

llibertat. L’ideal serà que enviïs l’enllaç de la pàgina on cal que les 

persones assistents es connectin a través del xat.  



 

 

■ Si necessites fer treball en grups reduïts cal informar prèviament a la 

regidoria tècnica: explica-li quantes persones vols a cada grup o quants 

grups vols que hi hagi.  

● Per veure què es fa a cada grup, enviar-los documents o 

interactuar amb ells parla amb la regidoria tècnica el dia de la 

sessió de resolució de dubtes per trobar la millor manera. 

■ Informar-te de que totes les sessions seran gravades    



 

 

FAQ’S 

He de pagar per poder accedir a les sessions de ZOOM? 

● No. Les llicències adquirides per l’Ajuntament de Sabadell són les que suporten les 

reunions i per tant, tu pots connectar o bé amb la teva compta personal o sense.  

● Si vols tenir un compte de ZOOM per anar més ràpid o per ús propi, disposes de la 

versió gratuïta. 

 

Què puc fer durant una sessió de ZOOM? 

● Com a ponent pots utilitzar el vídeo i el micròfon per dirigir-te a les persones assistents.  

● També es pot utilitzar el xat per parlar i, si està habilitat, intercanviar documents.  

● Es pot compartir pantalla si ho necessites.  

 
● Si vols fer treball en grups reduïts, qui fa la regidoria tècnica s’encarregarà de crear 

els grups i distribuir a les persones segons les teves indicacions. Si ho vols, se’t pot 

fer co-amfitrió per permetre’t desplaçar-te per les diverses sales.  

 

Quins canals de comunicació hi ha? 

● Pots utilitzar el xat per enviar missatges a tothom o només a la persona amb qui 

t’interessi parlar.  

● Si la dinàmica ho permet, és interessant permetre que els assistents tinguin el 

micròfon obert per una millor interacció. 

 

Des d’on em puc connectar a la sessió de ZOOM? 

● 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 ZOOM per accedir a les reunions? 

● No, però és extremadament recomanable. Si no es descarrega el programa, la 

connexió pot fallar. Si la intenció és participar a més d’una conferència o sessió, val la 

pena descarregar el programa per evitar problemes posteriors.  

 

Puc canviar-me el nom un cop dins de la reunió? 

● Sí, encara que és recomanable entrar directament amb un nom que permeti identificar-

te ràpidament. 



 

 

● Per fer-ho ves a “Participants”. Un cop se t’obri la columna a la dreta on apareguin tots 

els noms dels assistents, busca el teu i situat a sobre. Fes clic a “Més” i allà 

t’apareixerà l’opció “renombrar”.  

 

Com puc unir-me a una sessió? 

● Mira l’apartat anterior. Si tot i així tens més dubtes, segur que aquest vídeo t’anirà bé: 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362193 

 

Com puc comprovar si el vídeo i el so funcionen correctament?  

● En cas que tinguis més dubtes sobre com assegurar que tot funcioni correctament, 

mira aquest vídeo: 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362283-How-Do-I-Join-or-Test-My-

Computer-Audio- 
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