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XUNTANZAS VIRTUAIS
Novos tempos, novas formas de relacións, de comunicación, de traballo...

Corren tempos de cambios, de adaptación e flexibilidade e, sinceramente, non se nos
ocorre mellor forma que poñelo en práctica mudando a forma coa que nos reunimos,
de presencial a virtual, mantendo o mesmo espírito de crecemento persoal e
profesional e de formar rede.

Convidámosvos a tomar este cambio como unha oportunidade para experienciar
novas formas de facer, coñecer outra ferramenta, mellorar a nosa resiliencia e
aprender a movernos mellor na incerteza, valores e habilidades propias da
transformación dixital na que nos atopamos inmersas.

Para isto, imos empregar unha ferramenta chamada ZOOM que é moi sinxela e
intuitiva de empregar. Este breve guía pretende axudarvos a facer esta transición con
a maior facilidade posible.

Os temas que poderedes encontrar nesta guía son os seguintes:
1. Uso e funcionamento da ferramenta ZOOM.
2. Mantemento da participación, sentimento de comunidade e confianza.
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USO E
FUNCIONAMENTO DE
ZOOM
Descarga do programa ZOOM
O primeiro que precisamos facer e descargar no noso ordenador, tableta ou teléfono
móbil a aplicación de ZOOM. Para descargar ZOOM podédelo facer na seguinte
ligazón:
https://zoom.us/support/download
Se o queredes facer directamente no móbil, podedes buscar ZOOM no Google Play se
é Android ou na APPstore se é un iOS. Tede en conta que no móbil para reunións de
máis de media hora pode resultar incómodo.
Proba de funcionamento adecuado do programa ZOOM
Recomendamos probar a vosa conexión a Zoom antes do día programado para a
reunión para que en caso de problema ou dúbidas teñamos tempo a solucionalos con
vos.
Para saber como facer unha proba tedes a seguinte ligazón cunha explicación
detallada en español:
https://support.zoom.us/hc/es/articles/115002262083--C%C3%B3mo-hago-unaprueba-antes-de-unirme-a-la-reuni%C3%B3n-
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USO E
FUNCIONAMENTO DE
ZOOM
Entrar á unha reunión virtual
Previa á reunión, enviaremos un correo once virá a invitación a participar nunha
reunión. O único que teremos que facer é pinchar sobre esa ligazón uns minutos
antes da hora de comezo da reunión co mesmo equipo co que fixemos a proba de
funcionamento.
Aquí vos deixamos unha ligazón a unha explicación máis extensa sobre como entrar á
unha reunión en caso de que tiverades dúbidas.
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362193--C%C3%B3mo-me-uno-auna-reuni%C3%B3n-
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XUNTANZAS
PARTICIPATIVAS A
DISTANCIA
Para que unha reunión virtual teña éxito a chace está en fomentar o
sentimento de comunidade, á participación nas sesións e a confianza que
se xera entre todas nós. Por iso, consideramos de vital importancia manter
este clima na rede virtual, para recomendamos o seguinte:

Puntualidade. Un encontro virtual é coma un presencial e é importante manter os
horarios e aproveitar o máximo da formación. Isto tamén implica estar ata o fin da
sesión. Se se vai caendo xente ao longo da sesión é desmoralizador para as
persoas asistentes.
Presencia. Para que a sesión sexa o máis frutífera posible é preciso estar no
momento presente coma se estiverades fisicamente. Para iso, recomendamos que,
por favor esteamos nun espazo tranquilo e libre de interrupcións, na medida do
posible.
Participación. É preciso que as persoas asistentes estean atentas e participativas
para sacar o máximo partido.
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XUNTANZAS
PARTICIPATIVAS A
DISTANCIA
Confidencialidade. En caso

Conciencia. Ter a conciencia

de realizar a reunión nun

activada no respecto das

espazo compartido, si

quendas de palabra e nas

pedimos que na medida do

opinións compartidas. Existe

posible intentemos estar

unha certa tendencia a ser

so/soa ou con cascos postos

máis viscerais nun entorno

para que non sexa un

virtual que presencial. É

micrófono aberto a outras

importante ser conscientes

persoas que poidan estar na

de que precisamos escoitar

casa, oficina, sala...

con moita atención e falar
con moita intención

