
Sessions
en línia
Fem les sessions en línia més profitoses!
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Vesteix correctament i
posa't una imatge de

perfil adequada  
Com t'agradaria que et veiessin a classe i la imatge del teu perfil quan no tens la

càmera connectada



COMPROVA SI ELS
TEUS EQUIPS
FUNCIONEN
L'aplicació de reunió en línia es carrega bé? 

Prepara l'accés a dades mòbils per si és necessari.

El teu sistema d'àudio i càmera funciona? Has d'escoltar i
que t'escoltin.



ACTIVA LA CÀMERA
La càmera s'ha d'activar obligatòriament.

 Revisa que la càmera funciona correctament.

Comprova que veus i que et veuen.

Una classe amb alumnes visibles permet una millor
interacció entre els assistents.



Agenda preparada!
Revisa: objectius de la sessió i els apunts que necessitis, si pot ser el dia abans.



CAL SER
PUNTUAL!
Tots tenim horaris i pert tant, s'ha de respectar
l'hora convocada.



Màxima
atenció!
No visitis altres llocs web, xategis amb
altres companys o facis feines paral·leles
durant la sessió.

Presta atenció!



Silencia el teu
micròfon mentre no

parles!
Qualsevol soroll de fons pot reduir l'èxit de la sessió. 

Obre el teu micròfon només quan has de dir alguna cosa.



Avisa que
has arribat!
Si arribes amb retard a la sessió avisa
posant missatge al xat. 

Avisar o demanar permís també ho
faries en un format presencial oi?



Gestiona el
caos

Troba un lloc tranquil a casa.

Tanca la porta de l'espai on ets per
evitar que altres persones puguin sortir
a la pantalla. 

Pots afegir també, fons de pantalla per
mantenir la intimitat de casa i el teu
espai.



Fes un resum
del que has
fet!
Anota el més important i planifica les tasques
per fer després de la sessió.



Pren-te el teu temps!
Passar de classes presencials a classes en línia pot haver estat inicialment difícil. 

Planteja els dubtes que puguis tenir, consulta als teus professors.



NO HO DUBTIS, HO
ACONSEGUIRÀS!
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