
 REUNIÓN SNAPPET CURSO 2020-21 

CEIP PLURILINGÜE BARRIÉ DE LA MAZA 

 

Moi boas familias, neste apartado atoparedes toda a información para conectarvos ás reunións 
sobre Snappet do alumnado de 3º e 6º de  EP do CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza 
 

O enlace de acceso á reunión é o seguinte: 
https://eduxunta.webex.com/meet/bssuarez 

QUE DEBEDES FACER? 

Debedes distinguir en se vos ides conectar dende móbil, táblet ou dende un PC. 

1. Se vos ides conectar dende teléfono móbil ou táblet debedes instalar primeiro a aplicación 
dispoñible tanto para Android como para IOS, aquí tedes os enlaces tamén. 

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&
hl=es 

 IOS: https://apps.apple.com/es/app/cisco-webex-meetings/id298844386 

I. Cando instaledes a app debedes dar a permitir e a aceptar ás condicións e peticións 
que vos diga para que despois non fallen nin o micro nin a cámara.  

II. Ao rematar a instalación volvede aquí e xa podedes facer clic no enlace de acceso 
respectando a hora da cita, polo contrario non haberá ninguén na sala pero podedes 
esperara e cando entre a persoa organizadora conectaredes automaticamente.  

III. Cando fagades clic o móbil/táblet preguntaravos con que aplicacións queredes abrir 
dicídelle Webex “sempre”. Unha vez feito isto pode ser que se vos pida un nome 
(para identificarvos na sala) e un correo electrónico. 

NOTA: Se entrades directamente dende a aplicación de móbil ou táblet, pediravos un 
número de reunión, sería o seguinte: 161 325 394. Unha vez posto darlle a unirse (no lado 

superior dereito) 

2. Se entrades dende un PC non precisades instalar nada aínda que volo pida. Abrirase unha 
pestana no voso navegador e se esperades un pouco, na parte baixa aparecerá en azul o 
texto “únase desde el navegador” Se facedes clic aí entraredes noutra zona na que tamén 
se vos pedirá un nome e un correo para identificarvos dentro da sala. Feito isto facemos clic 
en “siguiente” e finalmente nun botón verde que porá “Unirse a la reunión”. 

NORMAS XERAIS BÁSICAS EN VIDEOCONFERENCIAS: 

 É un bo costume poñer o nome do alumno, alumna ou familiar para que sexa fácil de 
recoñecer pola persoa que organice a reunión. 

 Procurade ter os micros apagados (aparece en cor vermella cando está bloqueado e en 
negro cando está activado) para que a persoa que dirixe poida falar e darvos paso de 
maneira organizada. Se os temos todas e todos abertos será moito máis difícil a 
comunicación. 

 Cando a persoa organizadora nos dea paso podemos abrir o micro e cando rematemos 
debemos lembrar apagalo. 
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