
 
 

Protocol de participació online  a la XVI Trobada de la SCHCT 
Aquest document pretén oferir algunes indicacions d´utilitat per a la presentació de 
les comunicacions a la Trobada. 
 
Modalitat A: [vídeos previs (10 min. Max) + debat/discussió a la Trobada]  
-la comunicació serà enregistrada prèviament i els/les autors/es enviaran la seua 
gravació abans del congrés, els vídeos tindran una durada màxima de 10 minuts.  
-El dia de la Trobada no caldrà fer una presentació del contingut, que haurà sigut 
previsualitzat per tots els participats en la Trobada que ho desitgen. Per tant, caldrà 
que els organitzadors de taula facen un treball organitzatiu previ per a estimular la 
discussió i generar el debat més adient  
 
Format vídeos Modalitat A:  
-l’únic requisit important respecte als vídeos és que cada comunicació no excedesca de 
10 minuts.  
-una opció senzilla és una presentació tipus powerpoint afegint en veu alta les 
explicacions adients. És clar que també són benvingudes més originals, veure, per 
exemple: 
-Tutorial per a afegir àudio a presentacions powerpoint 
-Tutorial per a gravar un vídeo amb Google Meet  
-Tutorial per a gravar un vídeo amb Zoom 
-Tutorial “Eines i recomanacions per fer vídeos en format autoservei” (editat per la 
UPC) 
 
Termini Modalitat A: caldrà enviar els vídeos abans del 31 d’octubre de 2020. Vos 
demanem respectar aquesta data atés que el públic necessitarà uns dies (les dues 
primeres setmanes de novembre) per visualitzar-los i participar activament a la 
Trobada. 
 
Enviament Modalitat A: 
-cal enviar els vídeos de la Trobada al correu de la trobada 
(trobada2020schct@gmail.com), si els vídeos són massa pesats per a enviar-los per 
correu electrònic, es poden emprar eines de treball al núvol com Dropbox, Google 
Drive, OneDrive, o serveis de transferència d'arxius com Wetransfer  
-és molt recomanable que siguen els/les organitzadors/es de sessions les persones 
encarregades de recollir i enviar els vídeos de la seua sessió.  
-els vídeos enviats seran eliminats després de la Trobada i no romandran penjats a la 
web de la Trobada, atés que l'objectiu prioritari és facilitar el debat i les discussions. 
 
 

https://support.microsoft.com/es-es/office/grabar-una-presentaci%C3%B3n-con-diapositivas-con-narraci%C3%B3n-e-intervalos-de-diapositivas-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=es
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=es
https://support.zoom.us/hc/es/articles/203741855-Grabaci%C3%B3n-en-la-nube
https://serveistic.upc.edu/ca/produccio-audiovisual/documentacio/eines-i-recomanacions-per-fer-videos-en-format-autoservei
https://serveistic.upc.edu/ca/produccio-audiovisual/documentacio/eines-i-recomanacions-per-fer-videos-en-format-autoservei
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=ca
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=ca
mailto:trobada2020schct@gmail.com
https://wetransfer.com/


Modalitat B: [presentació de cada comunicació a la Trobada, 10 min.]  
-en aquest cas no caldrà gravar i enviar prèviament la comunicació, els dies de Trobada 
es farà la presentació i també es respondran els dubtes plantejats juntament amb les 
qüestions o debat que poden encetar els organitzadors.  
 
Format  Modalitat B 
-El dia de la Trobada tindran assignat un temps de 10 minuts per cada presentació.  
-Els/les organitzadors/es de taula poden distribuir aquest temps com consideren 
adient (per exemple donant 5 minuts a les presentacions i acumulant els 5 minuts 
restants per a debat/preguntes finals). 
 
Visualització prèvia dels vídeos enviats:  
-els organitzadors de la Trobada enviarem un enllaç per a compartir (només amb les 
persones enregistrades a la Trobada) els vídeos rebuts i organitzats per sessions. 
 
Preguntes a les taules i Sala paral·lela: 
-Es donarà l´enllaç a la sala de reunió paral·lela per a poder continuar els debats, 
incloure enllaços o referències bibliogràfiques, enviar salutacions i, en general, 
interactuar amb molta més llibertat que al xat de sala de presentacions. 
-Totes les persones podran interactuar amb les seues càmeres i micròfons. 
-No comptarà amb moderadors/es, esperem que siga un espai  emprat amb flexibilitat. 
 
Enllaços Trobada 
-Un parell de setmanes abans de la Trobada enviarem per correu electrònic (a les 
persones enregistrades) els següents tres enllaços: 

-enllaç per a la visualització prèvia dels vídeos de la Modalitat A. 
-enllaç per a connectar-se a les sessions de la Trobada (sempre el mateix). 
-enllaç per a connectar-se a la sala paral·lela. 
 

Indicacions de participació. 
-Tant les persones que participen en el debat de les seues taules (Mod. A) com les que 
presenten comunicacions (Mod. B): 

-hauran de connectar-se durant el temps de descans previ a la seua taula.  
-en aquest moment rebran una petició per a confirmar el canvi de rol de 
participant a ponent. Podran penjar les seues presentacions (en format 
powerpoint o pdf),  comprovar el funcionament dels seus micròfons i càmeres i 
plantejar dubtes si cal. (Els ponents previs tornaran a rol participant). 
-aquest procés comptarà amb el suport tècnic de personal de l´IEC (que es 
mantindrà durant tota la Trobada). 

-Podran enviar-se preguntes a cada ponent, considerant el temps disponible i les 
indicacions de les persones que moderen el debat. 
-Indicacions per al públic que no presenta comunicació: per al seguiment de la Trobada 
només caldrà tindre accés a internet i emprar els enllaços que rebran als seus 
correus.(veure document adjunt d'ajuda Zoom).  
-Aprofitem per a demanar, tant a les persones que presenten com als organitzadors/es-
moderadors/es, un esforç per a respectar els temps de cada taula. 


