SESSIONS INFORMATIVES ONLINE
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE
DÉU DE MARTORELL
Benvingudes a les sessions informatives online que hem preparat amb l’equip de llevadores de l’hospital.
En aquest document t’explicarem como accedir a les sessions i les funcions bàsiques de la plataforma que
utilitzarem: JITSI MEET
Et pots connectar:
-

Des de l’ordinador: sense descarregar cap aplicació, clicant a l’enllaç URL

-

Des del mòbil o tablet a través de l’aplicació gratuïta Jitsi Meet (a Google o Apple store)

Las sessions es realitzaran el tercer dimarts de cada mes en el següent horari:
⮚ Sala de Parts: 15h a 17h
⮚ Centre de Naixement: 17h a 19h
Per accedir a les sessions disposeu de dues opcions:

• Sala de Parts:
Utilitzant el següent enllaç directe:
https://meet.jit.si/Sessioinformativamartorellsaladeparts
Des de la app escrivint:
sessioinformativamartorellsaladeparts
• Centre de Naixement:
Utilitzant el següent enllaç directe:
https://meet.jit.si/Sessiomartorellcentredenaixement
Des de la app escrivint:
sessiomartorellcentredenaixement

NORMES DE FUNCIONAMENT
Per tal de garantir una bona fluïdesa del grup a l'hora d'intervenir, hem elaborat unes
senzilles pautes de funcionament:
• Recorda posar el teu nom a l'entrar a la sala. Això és per poder identificar-nos entre
nosaltres i per la bona interacció del grup.
• Per evitar sorolls i interferències, tots els micròfons excepte el de la llevadora que està
impartint la sessió han d'estar SILENCIATS des de l'inici.
• FER INTERVENCIONS:
⮚ En vídeo o àudio: Pots demanar la paraula clicant en la icona de la mà. En aquell
moment sortirà una icona visible a la teva mini pantalla de vídeo i la llevadora et
donarà la paraula. Un cop te la doni pots activar el micròfon per parlar. Si veus
que la llevadora no et veu pots escriure al xat o activar el micròfon i demanar la
paraula. Un cop acabis la teva intervenció tornar a silenciar el micròfon.
⮚ Per xat: Podràs fer intervencions al xat clicant a la icona que t'hem explicat a la
imatge anterior. La llevadora et llegirà i et contestarà a través del vídeo.
Aixó és tot, et recomanem que et familiaritzis una mica amb la plataforma i la provis
anteriorment.
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