Pautes generals per a les classes d’estètica hiperpresencials a l’entorn Zoom
1. Accés a la classe:
a. Accediu a l’enllaç de la sala de reunions de Zoom facilitat per correu uns
minuts abans, quan l’equip docent inicia la classe, s’hi us admetrà
directament.
b. Si entreu tard a la classe, hi sereu admesos automàticament – us
demanem que us incorporeu amb discreció per respecte als i les
companyes que estan seguint la classe i a les docents.
2. Un cop a classe:
a. Podeu personalitzar la foto de perfil i el nom d’usuari de Zoom, així com
indicar els pronoms amb els quals voleu que ens dirigim a vosaltres. Es
demana que es mantingui un perfil apropiats per a un context
acadèmic.
b. Des del moment d’entrar a la sala, desactiveu els vostres micròfons (per
evitar soroll i cacofonies) i les càmeres (per evitar sobrecarregar la
xarxa) per tal de garantir la bona marxa de la connexió.
3. Intervencions:
a. Per tal d’intervenir, s’utilitzarà l’eina “aixecar el braç” per demanar el
torn en el moment adequat de la sessió. Un cop demanat el torn, se us
assignarà un nombre per tal d’ordenar les intervencions.
b. Quan sigui el vostre torn, els micròfons i les càmeres es podran
reactivar per a fer intervencions i preguntes.
c. Es permetrà la funció “difuminar el fons” per garantir la intimitat
domèstica.
4. Enregistrament:
a. Per tal de garantir la conciliació horària, la classe a Zoom serà
enregistrada i penjada al web http://greta.cat/. Es donarà avís de quan
s’inicia la gravació i us apareixerà en pantalla una finestreta per
confirmar el vostre consentiment.
b. Si per qualsevol motiu us suposa un problema ser enregistrats en
imatge o so, podeu assistir a la classe igualment amb el micròfon i la
càmera desactivats durant tota la sessió.
c. L’edició del material enregistrat seguirà les pautes de protecció de
dades marcades per l’òrgan corresponent.
5. El xat s’utilitzarà exclusivament per dirigir-se al membre corresponent de
l’equip docent en cas de problemes tècnics greus.
6. L’ús de l’eina “compartir pantalla” estarà reservat a les docents. En cas de voler
compartir recursos i lectures amb el grup o amb l’equip docent, es podrà fer a
les tutories i en hores de despatx.
7. En cas de reprogramar o cancel·lar alguna sessió, rebreu un informe d’avís per
correu electrònic.
8. Finalment, us recordem que tot i ser virtual, es tracta d’una classe de formació
universitària, i per aquest motiu us demanem el màxim respecte vers els
companys, les companyes i les docents, per tal de propiciar un clima d’entesa i
conciliació a l’hora de compartir els reptes d’aquest semestre!

