
ABANS D’ENTRAR A L’ASSEMBLEA 

 

Pel bon funcionament del sistema de videoconferència i de la pròpia assemblea, la 

reunió té un nombre màxim d'assistents. També hem de tindre en compte una sèrie 

de normes bàsiques que cal complir: 

- Quan entrem a l'assemblea, depenent de les la quantitat de persones, 

únicament podrem fer ús del xat per a plantejar dubtes. L’organització podrà 

donar vídeo i/o àudio a les assistents en funció de les necessitats de la reunió 

i la voluntat de qui hi participa. 

- No hem de fer un ús indegut del xat. Només s'han d'exposar dubtes que no 

s'hagen plantejat anteriorment. Si escrivim comentaris innecessaris, al final 

els dubtes i aspectes importants poden passar desapercebuts. Millor recopilar 

els dubtes que vagen sorgint i al final de la reunió, si no s'han resolt durant 

l'explicació, plantejar-los i poder resoldre’ls al torn de preguntes. 

- Hem de respectar les persones participants a la reunió. Hi haurà companyes i 

companys que poden tindre dubtes on altres no en tinguem, per això hem de 

ser pacients i sempre respectar l'opinió de la resta.  

D'haver-hi un comportament inadequat respecte a l'anteriorment descrit, les 

persones organitzadores podran silenciar el xat d'aquelles que no respecten les 

normes bàsiques de funcionament perquè l'assemblea siga productiva. Recomanem 

usar auriculars durant l'assemblea. En clicar l'enllaç per a entrar eixirà una imatge on 

podreu provar (“test”) i seleccionar, la càmera web, l'àudio i el micro. Aneu provant 

diferents opcions fins que trobes la que funciona. Després seleccionarem “Join Now” 

per a entrar a l'assemblea. Recorda entrar a l'hora convocada, perquè si ho intentes 

abans, no podràs. 

IMPORTANT: Quan accedeixes per primera vegada a l'enllaç de la reunió, el teu 

navegador (recomanem utilitzar Chrome) et preguntarà si dónes permís perquè 

“stepv-telcia-es-3cx.net” use el teu micròfon i la teua càmera web. Si vols fer ús de 

tot, hauràs de triar “permetre”, en cas contrari selecciona “bloquejar”. En principi en 

reunions molt massives, es farà ús exclusivament del xat, però en un moment 

determinat, hi ha la possibilitat de fer ús del micro i/o la càmera per a participar en 

aquesta reunió. Recomanem seleccionar “permetre” per si fóra necessari. 

 

 

 



UNA VEGADA DINS DE L’ASSEMBLEA 

 

Abans de començar és important llegir les instruccions. 

De moment, pel bon funcionament de l'assemblea, només podrem fer ús del xat, no 

podrem parlar ni activar la nostra càmera web. Si la quantitat d'assistents ho permet, 

s'obrirà la possibilitat d'utilitzar àudio i vídeo. Si alguna persona NO ESCOLTA, 

abans de demanar ajuda, ha de provar el següent: 

 Comprovar que té els altaveus connectats i el volum adequat. 

 Provar amb auriculars. 

 Anar a “configuració” (icona amb forma de rosca situat dalt a la dreta) i tornar 

a configurar (“devices”) l'eixida de càmera web, micròfon i sobretot àudio 

(“speaker”). 

 Si així i tot no funciona, prova d'eixir de la reunió i tornar a entrar amb el 

mateix enllaç d’accés inicial. 

 Si el problema persisteix, demana ajuda mitjançant el xat. 

Si es tracta d’una assemblea informativa una o dues persones permanents sindicals 

portaran l'explicació. Durant l’exposició, es recopilaran els dubtes, s'exposaran i es 

resoldran. Al final de la reunió, hi haurà un torn obert de paraula.  

 

Gràcies per la teua col·laboració i per confiar en STEPV.” 

 

 


