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XXXII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FAPA MALLORCA 

Instruccions i reglament específic 
 

Connexió i instruccions tècniques 

1) Heu d’accedir a l’enllaç que heu rebut al correu electrònic de la vostra associació, 
semblant a:  

https://us02web.zoom.us/j/81050140013?pwd=dre4DBtdsDFDS  

2) Si és la primera vegada que se connecta a una reunió amb l’aplicació Zoom, haureu 
de clicar a descargue y  ejecute Zoom 

 

3) Us demanarà permís per obrir Zoom Meetings, així com per utilitzar la càmera i el 
micròfon. 
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4) Una vegada acceptada la seva entrada a la reunió apareixerà la pantalla amb els 
participants i els botons de control dels que disposau 

 
 

 Vista: podeu triar entre distints tipus de visualització 

 Àudio: sou pregats de mantenir l’àudio desactivat fins que hageu d’intervenir 

 Vídeo: podeu desactivar el vostre vídeo quan ho desitgeu 

 Participants: aquí podeu veure la llista de participants i algunes accions com: 
o Renombrar: heu de canviar el vostre nom de la següent manera  

“CENTRE EDUCATIU NOM_COMPLET” 

o Levantar la mano: Aquesta opció s’utilitzarà per a les votacions 
 

 
 

 Chatear: aquí podeu escriure missatges o demanar la paraula 
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Reglament específic assemblea en línia 30/07/2020 

 

1) Comprovació de credencials: connectau-vos a la reunió 15’ abans de l’inici per 

poder realitzar la comprovació de credencials. 

2) Identificació dels assistents: canviau el nom utilizat com a participant com s’indica 

a l’apartat anterior Renombrar. 

3) Si hi ha algun problema amb la vostra acreditació ens posarem amb contacte amb el 

Xat o el telèfon que ens heu indicat. 

4) Àudio: durant el desenvolupament de la reunió manteniu l’àudio desactivat, com 

s’indica a l’apartat anterior. 

5) Gravació de la reunió: la reunió es gravarà en vídeo, pel que si no desitjau 

aparèixer a la gravació, desactivau el vostre vídeo, com s’indica a l’apartat anterior. 

6) Votacions: per emetre el vostre vot heu d’utilitzar l’opció Levantar la mano de 

l’apartat Participantes. Una vegada fet el recompte no baixeu la mà vosaltres, el 

moderador de FAPA ho farà per evitar confusions. 

7) Intervencions: podeu demanar la paraula en qualsevol moment utilitzant l’apartat 

Chatear i el moderador les assignarà per ordre. 

8) Sortir de la reunió: si heu de sortir de la reunió abans de finalitzar, sou pregats 

d’indicar-ho a l’apartat Chatear per deixar-ne constancia a l’acta o a les votacions. 

Podeu escriure a Tots o directament al moderador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


