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Instalación
do cliente Zoom para reunións
Para participar nos seminarios web en directo é necesario ter instalado
no computador o cliente Zoom para reunións. Podes obtelo no centro
de descargas da súa web desde este enlace. Descárgao no teu
computador e segue as instrucións do instalador.
Existe versión para Android e iOS, polo que podes considerar a
posibilidade de instalalos nos teus dispositivos móbiles para ampliar as
posibilidades de acceso ás sesións.
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Rexistro gratuíto
na plataforma Zoom
Durante os seminarios web levarase a cabo un control de asistencia, de
cara a verificar o cumprimento dos requisitos requiridos para poder
titular.
Para poder levar a cabo este control de asistencia e poder asegurar
que es ti a persoa que se conecta, é imprescindible que te rexistres
na plataforma Zoom empregando un correo electrónico que te
identifique.
O rexistro é gratuíto e podes facelo na web de Zoom desde este enlace.
Só será posible acceder ao seminarios web para persoas rexistradas na
plataforma.
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Acceso aos
seminarios web en directo
Para acceder ao seminario web debes premer no enlace que está
dispoñible na aula virtual. Ao facelo, abrirase no teu navegador unha
fiestra como esta.
Debes premer na opción “Abrir Zoom Meetings”. Ao facelo:
 Se xa tes iniciada sesión na plataforma Zoom, entrarás na sala
de espera da reunión mentres o anfitrión non che admita na
reunión.
 Se non tes iniciada sesión na plataforma Zoom, aparece unha
fiestra como esta.
Unha vez premas na opción “Inicie sesión para entrar”, aparecerache
a pantalla para que introduzas as túas credenciais de Zoom e accederás
á sala de espera mentres o anfitrión non che admita na reunión.

!

Lembra que, a efectos de control da asistencia, para rexistrarte
en Zoom tes que usar o mesmo correo que empregas no curso.
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Funcionalidades básicas
do Zoom

Participantes
Pulsando sobre esta icona podes ver a todas as persoas que
están participando na sesión. Desde o teu perfil neste
apartado tamén podes silenciar o teu micrófono ou apagar
o teu vídeo.

Control de son
Pulsando sobre
silencialo/activalo.

a

icona

de

micrófono

podes

Cando está silenciado, a icona aparece de cor vermello
cunha banda cruzada por riba. Cando está activado aparece
en gris como na imaxe e todas as persoas participantes
poden escoitarte.

Chatear
Premendo sobre esta opción ábrese o chat da sesión, onde
poderás ir realizando comentarios ou preguntas sen
interromper o desenvolvemento do seminario.

Premendo sobre o triángulo despregas as opcións de
configuración do son na aplicación.
Recoméndase ter apagado o micrófono mentres non
queiras participar, para evitar que o teu son interfira
coa exposición da persoa relatora.

Fíxate sempre se estás enviado a mensaxe para todas
as persoas participantes, ou só para unha (opción
“Enviar a”).

Control de vídeo

Compartir pantalla

Pulsando sobre a icona de cámara podes activala/desactivala.

Cando a persoa que actúa como anfitriona habilite esta
opción, poderás compartir a túa pantalla para amosar o
contido da mesma ao resto de persoas participantes.

Cando estea desactivada, a icona aparece de cor vermello cunha banda cruzada por riba. Cando estea
activa aparece en gris como na imaxe e calquera participante pode verte.
Premendo sobre o triángulo despregas as opcións de configuración do vídeo da aplicación.

