Benvolgudes/ts,
Ens plau fer-los arribar les indicacions de connexió a la videoconferència de la Sessió de
la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives.

Títol: Curs de formació continuada
Data: 09/02/2021
Hora inici: 18:00h
Connexió activa a partir de les: 17:45h
Contrasenya: cures
Per iniciar o unir-se a la videoconferència, cal connectar-se a:
https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=mfe8ed999c44d64c42821a1ece7218815

El servei tècnic de l’Acadèmia disposa d’un manual resumit de les accions necessàries
per connectar-se i per utilitzar la plataforma. Sol·liciti el manual a la secretaria de la seva
Societat en el cas de que no l’hagi rebut o ho necessiti.
Instruccions bàsiques:
1.
2.
3.
4.
5.

La primera vegada que utilitza el sistema és necessari instal·lar les extensions o
plug-ins que el seu navegador web requereixi.
Identificar-se amb el nom i cognom complet i adreça electrònica.
Abans d’accedir a la reunió és possible activar o desactivar el seu micròfon i
càmera de vídeo i clicar “Entrar a la reunión”.
Es recomana silenciar el micròfon en entrar a la reunió com a assistent, per
evitar sorolls no desitjats i no molestar el desenvolupament de la sessió.
Per realitzar preguntes al ponent o qualsevol comunicació, s’ha de fer servir el
xat de l’aplicació.

Requisits mínims de connexió:
1. Ordinador o dispositiu amb connexió a internet
2. Ordinador o dispositiu amb càmera, micròfon i altaveus.
La F. Acadèmia no pot garantir la correcta emissió de la senyal d’àudio i vídeo des de l’emissor,
atès que no forma part del seu equipament i no coneix la seva estructura, per la qual cosa no pot
solucionar possibles dèficits, al no ser responsable de les característiques tècniques dels
ordinadors locals dels usuaris en cas d'una mala recepció de la videoconferència.

D’acord amb allò que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual (Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril,
BOE núm. 97, de 22 d’abril consultable a www.boe.es) no està permès la gravació, distribució, difusió,
comunicació pública –incloent la modalitat de posada a disposició- o transformació d'aquesta sessió,
totalment o parcialment, en qualsevol mitjà, suport o format físic, electrònic o telemàtic a través d'internet
o de qualsevol altre mitjà equivalent, sense previ consentiment de l'afectat.
La F. Acadèmia no es pot fer responsable del mal ús de les imatges que es realitzi amb aquesta modalitat
tecnològica

Ben atentament.
Departament de recepció d’activitatssales@academia.cat

