
Plataforma

Guia d’ús

A continuació, trobaràs el funcionament de la plataforma digital per la 
qual es retransmetrà l'esdeveniment del Dia dels Imparables 2021. 



Requeriments i recomanacions

- La plataforma és una WebApp d'escriptori que no està adaptada a mòbil, és per accedir
des d'un ordinador i poder visualitzar l'esdeveniment per streaming i participar de
manera còmoda.

- És necessari l'ús de navegadors moderns per poder accedir a la Plataforma. No es pot
accedir amb Internet Explorer 11 pels problemes de seguretat de l'esmentat navegador,
però sí des de: Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, Safari i Microsoft Edge.



Edita el teu perfil

Si vols editar el teu perfil podràs fer-ho des de la roda que apareix a la dreta
del teu nom. Podràs editar les teves dades i posar la teva foto.



Com accedir a l'esdeveniment

Hauràs rebut un correu electrònic amb les credencials per accedir a la plataforma.
Un cop introduïdes les dades d'accés has pogut accedir a la Home de la
plataforma, on es pot veure la informació més rellevant de l'esdeveniment.

Accedeix al directe



Si fas clic a "Accedeix al directe" et portarà directament a l'esdeveniment.

A més, podràs posar l’streaming en mode cinema clicant a la icona de pel·lícula sota el vídeo, o també
en pantalla completa si vols.

També podràs navegar per les diferents opcions del menú lateral.



Ponents

En aquesta secció tindràs accés a la 
totalitat de ponents que participaran en 
les Jornades Online contra la Leucèmia 
dels dies 21, 22 i 23. Fent clic en cada un 
d'ells tindràs accés a la informació 
d'aquest ponent, així com una breu 
biografia d'ell mateix, la seva pàgina web 
o fins i tot les seves xarxes socials, a 
més de la possibilitat de veure la foto de 
perfil.

Dins de la fitxa de cada ponent, podràs veure a quina ponència
participarà i tindràs la possibilitat de deixar la teva valoració mitjançant el
selector d'estrelles.

Ponents de les Jornades

👆👆



Un cop comenci l'esdeveniment, podràs seguir-lo en directe accedint al programa i a la sessió
que estiguis en aquest moment. Dins de la pantalla, podràs enviar preguntes al ponent.

Preguntes al ponent 
(només Jornades)



Missatges privats

Mitjançant el mòdul d'assistents, podràs
veure la totalitat de participants que
assisteixen a l'esdeveniment. Un cop
entris en el llistat podràs seleccionar a
qualsevol assistent per consultar la seva
informació.

Un cop dins del perfil del participant,
podràs veure la informació que hagi
decidit compartir, com la seva foto, la
seva pàgina web o les seves xarxes
socials, etc. Des d'aquest panell tindràs
la possibilitat d’enviar-li un missatge
privat.

Mitjançant l'opció de missatgeria privada, podràs
entaular converses individuals amb qualsevol
participant. Com veuràs, la interfície és molt
intuïtiva, només hauràs d'incloure l'assumpte i el cos
del missatge. Per continuar les teves converses,
simplement hauràs de prémer a la icona de
missatges privats en el menú de la plataforma.



App

A continuació t’expliquem el funcionament de les
diferents seccions que podràs trobar en la teva aplicació
(App).

Aprendràs com poder visualitzar correctament tots els
continguts, a més de saber com organitzar la teva pròpia
agenda, valorar ponents i utilitzar les funcionalitats per
estar en contacte amb altres usuaris de l'App.
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Com descarregar l'app

Descarrega l'app de “Fundación Josep Carreras” prement en els següents botons d'App Store o 
Google Play, o escanejant el codi QR segons el sistema operatiu del teu telèfon mòbil.

L'app “Fundación Josep Carreras” es descarregarà en l'idioma que tinguis configurat el telèfon mòbil.

https://itunes.apple.com/app/id1569173514
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fcarreras.imparables2021


Dashboard de l'App

El dashboard de l'aplicació és la pantalla principal des d'on tindràs accés a totes les 
seccions actives de l'App, podent interaccionar amb les diferents funcionalitats.
Fent clic a la imatge superior, desplegaràs el menú lateral, des del qual tindràs 
accés també a les diferents funcionalitats.

Primers passos

Un cop tinguis descarregada l'aplicació al teu dispositiu mòbil, simplement 
hauràs de prémer sobre la seva icona i trobaràs una pantalla de login.

En aquesta primera pantalla hauràs d'introduir el teu usuari i la contrasenya 
que t’hem proporcionat per correu electrònic.

Un cop emplenada aquesta informació, tindràs accés al dashboard principal 
amb totes les seccions de l'App.



En el mòdul de “Directe”, podràs veure els diferents esdeveniments
(Dia dels Imparables o les Jornades dels dies 21, 22 i 23).

Podràs veure aquesta informació segmentada per dies. També pots
filtrar des de les opcions de la secció superior, de manera que
puguis trobar més ràpid la informació.

Directe
Dins de cada ponència trobaràs la informació
desglossada i també els ponents que la
conformaran. Veuràs també que tens
opcions de valoració i preguntes al ponent.

També tindràs la possibilitat de crear la teva
pròpia agenda personalitzada, escollint les
ponències que et resultin més interessants
per assistir-hi.



Ponents de les Jornades

Ponents

En aquesta secció tindràs accés a la 
totalitat de ponents que faran aparició a 
les diferents ponències de 
l'esdeveniment. Fent clic en cada un 
d'ells tindràs accés a la informació 
d'aquest ponent, com una breu biografia 
d'ell mateix, la seva pàgina web o fins i 
tot les seves xarxes socials, a més de la 
possibilitat de veure la foto de perfil.

Dins de la fitxa de cada ponent, podràs veure a quina ponència
participarà i tindràs la possibilitat de deixar la teva valoració mitjançant el
selector d'estrelles.



Un cop hagis entrat a la ponència, apareixerà el panell de llançament de
pregunta. Com veuràs en la imatge, podràs seleccionar si vols enviar la
pregunta a tots els ponents de la taula rodona o escollir a un en concret. Un cop
l'hagis escrit simplement hauràs de donar-li a el botó d'enviar pregunta i esperar
que el ponent la respongui durant el torn de preguntes.

A través de la secció de preguntes al ponent, tindràs la possibilitat d'enviar
totes aquelles qüestions que tinguis sobre una ponència en concret. En el
moment en el qual estiguin actives, podràs seleccionar la ponència en
qüestió.

Preguntes al ponent 
(només Jornades)



Missatges privats
Mitjançant el mòdul d'assistents, podràs
veure la totalitat de participants que
assisteixen a l'esdeveniment. Un cop
entris en el llistat podràs seleccionar a
qualsevol assistent per consultar la seva
informació.

Un cop dins del perfil del participant,
podràs veure la informació que hagi
decidit compartir, com la seva foto, la
seva pàgina web o les seves xarxes
socials, etc. Des d'aquest panell tindràs
la possibilitat d’enviar-li un missatge
privat.

Mitjançant l'opció de missatgeria privada, podràs
entaular converses individuals amb qualsevol
participant. Com veuràs, la interfície és molt
intuïtiva, només hauràs d'incloure l'assumpte i el cos
del missatge. Per continuar les teves converses,
simplement hauràs de prémer a la icona de
missatges privats en el dashboard de l’App.



Xat

Mitjançant el Xat podràs interactuar i 
compartir informació durant 
l'esdeveniment, simplement hauràs de 
prémer en el camp de text i començar a 
escriure.

També podràs iniciar fils de conversa
mitjançant la funcionalitat de contestar
a altres missatges, seleccionant el
missatge en qüestió i prement-lo uns
segons perquè aparegui l'opció de
respondre.

Fent clic a la icona de Xat general podràs
enviar missatges a tot el grup.

Fent clic a la icona de Xat de la teva regió
podràs entrar en contacte amb els
convidats de la teva zona.

Fent clic a la icona de Puja la teva foto
podràs compartir fotos de la teva galeria
o fer una foto al moment a través de la
càmera del teu dispositiu i pujar-la. Fent
clic a la icona de fotografia a dalt a la
dreta accediràs a la galeria del mur.



Recomanacions

Amb l'objectiu de minimitzar els problemes tècnics que puguin sorgir, és important accedir a
la plataforma el dia previ per comprovar el bon funcionament d'aquesta.

Aquest accés previ és fonamental per poder garantir la resolució de qualsevol incidència, ja
que el mateix dia de l'esdeveniment no podrem assegurar una ràpida assistència.
Per a més informació, posa't en contacte amb imparables@fcarreras.es

mailto:imparables@fcarreras.es
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