RECOMANACIONS
PER A UN BON
FUNCIONAMENT
DE L’ACTIVITAT
EN STREAMING

Benvolgut/da,
aquest manual vol oferir-te informació i recomanacions per a un bon funcionament
de l’activitat en streaming que t’hem proposat.

CÀPSULA
Valentina A Les Aules

DURADA DE L’ACTIVITAT
25-30 minuts

NECESSITATS TÈCNIQUES A L’AULA
Un Ordinador
Una pantalla gran (de projector) o Pissarra digital
Un micròfon (pot ser el mateix de l’ordinador si és portàtil)
Bona connexió WI-FI

INSTRUCCIONS:
És molt important tenir descarregat el programa ZOOM a l’ordinador de l’aula on es
farà l’activitat (www.zoom.us) És un programa gratuït. L’has d’instal·lar.
Rebràs un correu electrònic amb un enllaç per entrar a la SALA VIRTUAL.
Allà hi trobaràs un ID de reunió i un codi d’accés.

PAS 1
Obrir el programa
ZOOM que has
descarregat. Et sortirà
aquesta pantalla:

PAS 2
Clicar a ENTRAR.
Sortirà aquest quadre.
Introduïr l’ID de la
reunió.

PAS 3
Et demanarà el codi
d’accés que us
previament us
haurem enviat
nosaltres.
Introdueix-lo.

Una vegada introduït el codi d’accés podreu entrar a la sala d’espera virtual on
t’estarem esperant el dia de l’activitat.

ALTRES COSES A TENIR EN COMPTE:
+ Si tens alguna dificultat tècnica a l’hora d’instal·lar el programa et facilitem
un telèfon de contacte per donar-te suport (Anna, 656.83.66.55)
+ El dia abans de l’activitat ens posarem en contacte amb tu per poder
realitzar una prova de connexió i comprovar que no hi ha problemes de
connectivitat.
+ Recomanem conectar-te 10 minuts abans de l’inici de l’activitat.
+ Et recordem que aquesta activitat està pensada per a una sola aula, al
tractar-se d’una proposta escènica que comporta una interacció directa entre
els artistes i el públic.

+ Si vols compartir l’experiència a les xarxes socials no oblidis de mencionar-nos:
Facebook: @companyiadeteatreannaroca
https://www.facebook.com/companyiadeteatreannaroca
Instagram: @cia_annaroca
https://www.instagram.com/Cia_AnnaRoca/
Twitter: @annarocateatre
https://twitter.com/annarocateatre
Hashtag #ValentinaALesAules

Esperem que aquesta experiència sigui del vostre gust!

L’equip de la companyia

de teatre Anna Roca

