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01. PARA ENTRAR NA REUNIÓN
O órgano envíalle por correo electrónico, unha ligazón para entrar na videoconferencia. O enlace
vaise parecer a este exemplo modelo:
https://join.videoconferencia.xunta.gal/invited.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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FAGA CLIC NA LIGAZÓN
OU COPIELA NO GOOGLE CROME
(RECOMENDADO)

No caso de que lle envíen identificador da
reunión e clave de acceso, solicitarao nesta
primeira pantalla. En caso contrario vaia ao
paso 3.
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INTRODUZA O IDENTIFICADOR DA
REUNIÓN E O CÓDIGO DE ACESO
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01. PARA ENTRAR NA REUNIÓN
Para unha correcta identificación de todolos participantes, inclua o seu nome e apelidos. Pode se o
desexa incluir cualquiera outra información para ser identificado.
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INTRODUZA O SEU NOME PARA
CONECTARSE Á REUNIÓN
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01. PARA ENTRAR NA REUNIÓN
Se accede por primeira vez ao sistema, e posible que o navegador solicite permisos para poder
acceder ao seu micro e cámara web. Acepte a solicitude e faga a proba que lle ofrece para verificar
o seu vídeo e audio.
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VERIFIQUE O SON E O VIDEO
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UNHA VEZ VERIFICADO
ENTRE NA REUNIÓN

02. UTILIDADES DURANTE A REUNIÓN
Durante as chamadas este vai ser o seu panel de xestión. Con el pode xestionar toda a vídeo
conferencia
Indica o número de
participantes na reunión e se
preme verá os nomes.
Chat do espazo para mandar
mensaxes aos asistentes.

Compartir escritorio

Cambiar o deseños de vista
dos intervintes.
Silenciar micrófono

Información sobre a
videoconferencia

Marcador
Colgar

5

03. DECÁLOGO: RECOMENDACIÓNS DE USO DA SALA
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Comproba que a túa conexión a internet
funciona correctamente.
Emprega conexión por cable en lugar da
wifi.
Utiliza os navegadores Google Chrome ou
Mozilla Firefox.
Comproba que a túa cámara, altofalantes
e micrófono funcionan correctamente.
Utiliza auriculares con micrófono,
poden ser os que veñen co teléfono móbil.
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Desactiva o audio cando non esteas na
túa quenda de palabra.
Asegúrate de que as persoas participantes
poden escoitarte ao iniciar a intervención.
Fala cun ton de voz firme e de forma
pausada.
Se usas o móbil, coloca este nunha
posición horizontal fronte a túa cara.
Recorda que a túa imaxe se envía durante
todo o acto, non só durante a túa intervención.

