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Servei de videoconferències en la UV amb 
Blackboard Collaborate Ultra. 
Blackboard CollaborateTM és la solució de conferències web que el Servei 
d’informàtica ofereix al personal (PDI /PAS) de la Universitat de València per al seu ús 
com a suport a la docència i/o per a la realització de presentacions i reunions de 
treball.  

Es pot usar per a impartir una classe a distància, cursos, màsters, tutories, webinars i 
un llarg etc. Per descomptat, també és l'eina perfecta per a realitzar presentacions i 
mantindre reunions de treball evitant desplaçaments innecessaris. 

 

Com funciona? 
1. L'usuari sol·licita l'ús del sistema de videoconferències via 

https://solicitudes.uv.es (una única vegada) i el Servei d’informàtica li 
proporciona accés mitjançant la seua Aula Virtual (Moodle). 

2. L'usuari crea la seua sessió de videoconferència per a la data triada i convida 
als assistents. 

3. Es realitza la videoconferència, que també pot ser gravada per l'usuari. 
4. L'usuari pot accedir als enregistraments realitzats per a compartir-les, si escau. 

Nota: Si l'usuari necessita realitzar més videoconferències, pot crear tantes sessions 
com necessite sense necessitat de fer noves sol·licituds. 

https://solicitudes.uv.es/
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Qui pot participar en la videoconferència? 
El servei és oferit únicament a PAS/PDI en la Universitat de València (coordinadors en 
la videoconferència), però pot participar en la mateixa l'alumnat, personal de 
Fundacions , Externs, empreses, qualsevol persona aliena a la Universitat i a qui 
convidem a participar en la nostra sessió. 

Quan funciona Blackboard Collaborate? 
El servei funciona les 24 hores els 7 dies de la setmana durant tot el curs acadèmic. 

En quin idioma està Blackboard Collaborate? 
Les sessions de videoconferència es mostren en l'idioma per defecte que l'assistent 
tinga en el seu navegador, per la qual cosa no serà necessari configurar l'idioma per 
part de cap participant.  
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Sol·licitar l'ús de Blackboard  Collaborate en la UV. 
 

El primer pas per a poder usar aquest servei de videoconferències que ofereix la UV, 
és fer una sol·licitud d'ús de Blackboard.  

 

 

Per a això, qualsevol PDI/PAS de la UV pot accedir a https://solicitudes.uv.es  i 
emplenar el formulari corresponent per a això. Seleccionarem “PETICIONS – Personal” 
i ens demanaran usuari i contrasenya de la UV. A continuació, seleccionarem 
“Videoconferència”. 

[FORMULARI DE SOL·LICITUD] 

Aquest tràmit només és necessari realitzar-lo una vegada, perquè és vàlid per a tot el 
curs acadèmic. No cal sol·licitar-ho cada vegada que necessitem usa sessió perquè 
som nosaltres mateixos (moderadors) els que configurem les sessions a la nostra Aula 
Virtual. 

A partir de la sol·licitud, en 1-2 dies lectius, el Servei d’informàtica ens notificarà per 
mail, i mitjançant la cua de tiquets en solicitudes.uv.es, que ja podem usar Blackboard 
Collaborate, i, per tant, crear sessions de videoconferència.  

 

 

https://solicitudes.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/solicitud_videoconferencia.html


 VIDEOCONFERÈNCIES EN LA UV 
 

GUIA RÀPIDA PER AL MODERADOR 11 

 

 

 

El formulari de petició. 
Accedirem al formulari, que ens sol·licitarà  

Nom, cognomenes i telèfon de contacte de qui sol·licita el servei. 

I a continuació trobarem dues parts ben diferenciades:  

1. Sol·licite l'ús de l'aplicació de videoconferències per a Reunions i presentacions. 
2. Sol·licite l'ús de l'aplicació de videoconferències per a Docència en cursos 

creats en Aula Virtual. (Cursos, Assignatures, Tutories, Màster, Webinars, etc.). 

Emplenarem la primera part del formulari si sol·licitarem l'aplicació per a realitzar 
videoconferències, reunions, presentacions o fins i tot formació, de manera puntual 
en una determinada data. 

Emplenarem la segona part si sol·licitem el servei per a docència, en cursos que ja 
existeixen en Aula Virtual. Almenys cal proporcionar un dels següents conceptes: el 
Codi d'Assignatura/Grup, URL del curs, o nom de laComunitat . 

En qualsevol cas, disposem també d'un camp “Observacions”.  



 VIDEOCONFERÈNCIES EN LA UV 
 

GUIA RÀPIDA PER AL MODERADOR 12 

 

Exemple 1. Sol·licitud per a Reunions, presentacions i formació a realitzar 
de forma puntual. 
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Exemple 2. Sol·licitud per a docència en cursos creats en Aula Virtual. 
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Requisits. 
Per a mantindre una videoconferència mitjançant aquest programari no és necessari 
instal·lar cap aplicació, i funciona sense problema en qualsevol ordinador o dispositiu 
portàtil amb diferents sistemes operatius. 

És possible també moderar/participar en una videoconferència de Blackboard  
Collaborate accedint des d'una Tablet o Smartphones sense necessitat d'instal·lar cap 
programari. 

Ordinador Windows/Mac/Linux.   
Abans d'accedir a la videoconferència haurem d'assegurar-nos que el nostre 
ordinador disposa de targeta de so configurada correctament, i uns altaveus o 
auriculars amb volum suficient (per a fer posteriorment una prova d'àudio). Si el nostre 
ordinador no estiguera ben configurat no seria possible la videoconferència i haurem 
de demanar ajuda a un professional. 

 
 Està activada la nostra targeta de so? (condició 

necessària) 
Funciona el nostre micròfon? (condició necessària) 

Està la nostra webcam operativa? (no és 
imprescindible, però sí recomanable) 

Tenim auriculars en lloc d'altaveus? (no 
imprescindible, però sí recomanable) 

 
Webcam/Micròfon. 
És aconsellable que disposem d'una webcam connectada i correctament configurada 
si volem que la resta de participants puga veure'ns. 

Són vàlides pràcticament la majoria del mercat, n'hi ha amb major o menor qualitat 
de vídeo i normalment totes incorporen el micròfon. Per descomptat, també són 
adequades totes les webcams incorporades en la pantalla dels ordinadors portàtils i 
en altres dispositius. 
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Sistema Operatiu. 
Si disposem d'un ordenador PC o Mac més o menys actual, normalment les seues 
especificacions permetran que puga funcionar correctament la videoconferència 
sobre qualsevol sistema operatiu instal·lat en el mateix (Microsoft Windows, sistema 
operatiu d'Apple iOS, Linux (diferents distribucions), etc. 

En dispositius portàtils no hi ha problemes de funcionament amb sistemes Android o 
iOS. 

Navegadors  
Blackboard Collaborate Ultra està basat en HTML5, per la qual cosa no fa falta usar 
Flash Player sobre determinats navegadors. Recomanem, sens dubte, el navegador 
Google Chrome per a obtindre millors resultats, encara que podrien servir-nos també 
Mozilla Firefox o Safari. 

 

Si en la videoconferència en la qual anem a participar, hem de realitzar una 
presentació per a la resta d'assistents, optarem per usar Google Chrome, que és el 
que ha obtingut fins al moment els millors resultats. 

Siga com siga el navegador que hàgem triat per a participar o moderar la sessió, és 
interessant que estiga actualitzat. 

Si accedirem a la videoconferència usant un Smartphone o tablet, com comentàvem, 
no és necessari instal·lar cap App. No trobarem problemes usant el navegador web 
del propi dispositiu.  

Connexió de Xarxa (cable, wifi, dades)  
No fa falta recordar que, per descomptat, serà necessari disposar d'una connexió 
acceptable perquè la videoconferència es puga realitzar amb normalitat. 

Estar connectat mitjançant cable de xarxa a Internet, pot provocar una millor 
experiència, encara que la majoria de connexions mitjançant WI-FI ens ofereixen 
actualment una amplada de banda suficient.  

Des de smartphones o tablets amb connexió de dades contractades s'aconsegueixen 
també molt bons resultats. Si no disposàrem d'una connexió en condicions i tinguérem 
una amplada de banda xicoteta, sempre podem usar una imatge fixa de perfil en lloc 
d'activar el nostre vídeo.  
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Blackboard ens permet veure un test per a comprovar la qualitat de la nostra 
connexió. 

Si algun dels nostres participants en la videoconferència es connecta des d'una 
empresa o organització, no és habitual, però en alguna ocasió ha ocorregut que s'han 
presentat problemes d'accés a la plataforma. Aquests poden ser provocats 
principalment per l'existència de tallafocs, o per la configuració dels routers en aquesta 
empresa. 

Per descomptat, no hi ha problemes a la Universitat de València, que és la que ofereix 
el servei de videoconferències al seu personal, però en un moment determinat podria 
donar-se aquest cas en participants aliens a la UV.  

En la guia ràpida per al Participant, ja s'informa a aquests d'aquest possible cas 
remetent-los al següent enllaç: 

https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=ka770000000cbtt  

 

 

  

https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=kA770000000Cbtt
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Accés a Blackboard Collaborate des de la nostra Aula Virtual (Moodle). 
 

 

Una vegada la nostra sol·licitud haja sigut acceptada i rebem el missatge corresponent, 
ja podrem treballar amb Blackboard Collaborate Ultra de la següent manera: 

• Si la nostra petició en el formulari ha sigut: “Sol·licite l'ús de l'aplicació de 
videoconferències per a Reunions i presentacions.”, el Servei d’informàtica ens 
haurà creat una Comunitat en Moodle anomenada “Videoconferència fff” sent 
“fff” el nostre usuari en la UV. Accedint a la nostra Aula Virtual, buscarem 
aquesta comunitat i podrem prémer sobre ella. 

• Si la nostra petició en el formulari ha sigut “Sol·licite l'ús de l'aplicació de 
videoconferències per a Docència en cursos creats en Aula Virtual”, se ens 
permetrà crear una activitat/recurs dins del curs. Recordem, que per a això cal 
“Activar Edició” i seleccionar “Afegeix una activitat o un recurs”. Triarem 
“Videoconferència” i, com en la resta de recursos, haurem d'agregar nom a 
l'activitat i guardar canvis. 
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Tornarem a la pantalla anterior, però ara apareixerà l'activitat creada. Premerem sobre 
ella per a poder crear la nostra sessió de videoconferència. 
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Crear una sessió de videoconferència 
Per a qualsevol dels dos casos triats anteriorment, premerem sobre l'activitat afegida 

per a poder crear la nostra sessió.  

Ens apareixerà la pantalla Sessions i premerem sobre el botó “Crea la sessió”. 

 

Configurar la sessió. 
En primer lloc, haurem d'escriure un nom per a la sessió de la videoconferència. Per 
exemple, “Sessió de benvinguda”. 

 

A continuació, apareixerà informació sobre el “Ingrés telefònic anònim”. Es permet 
que un usuari que no puga participar amb Blackboard des del seu ordinador o 
dispositiu portàtil, puga fer-ho per telèfon. L'usuari pot telefonar a aquest número 
(número local de Madrid), escolta una locució i tecleja el PIN. Una vegada fet això 
ingressa en la videoconferència. 

*NOTA: L'usuari assumeix els costos de la telefonada a aquest número de Madrid amb 
les tarifes del seu operador. 
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També se'ns mostra una cosa molt important: el “Enllaç per a convidats”.  

 

És la URL que haurem de proporcionar als participants no matriculats en el nostre curs 
(externs) perquè accedisquen a la videoconferència. Podem prémer en el botó de la 
dreta per a fer un Copiar-Pegar posterior. 

En “Detalls de l'esdeveniment” haurem d’indicar la data i hora prevista d'inici/final de 
la videoconferència. Automàticament apareix com a data/hora d'inici l'actual, i amb 
finalització una hora més tard, però podrem canviar estos valors al nostre gust. 

 

Disposarem també de la possibilitat de marcar la casella “Sense Finalització” (no es 
recomana) si necessitem que la sessió es quede oberta. 

Amb l'opció “Repeteix la sessió” marcada, se'ns obrirà la possibilitat de crear una nova 
sessió que es repetirà quan indiquem. 
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I finalment podrem seleccionar el temps 
d’entrada anticipada, que serà el temps que 
permetrem als participants que accedisquen a 
la nostra sessió, per a familiaritzar-se amb la 
plataforma, xatejar, o simplement fer proves. 

En “Configuració de la sessió”, podem 
configurar alguns aspectes referents a la nostra 
sessió, com l'elecció del rol dels assistents, 
l’enregistrament o gravació, els permisos dels 

participants o ajustos de telefonia i xat. 

Es recomana que el rol predeterminat del 
assistent siga “Participant”, així com 
permetre les descàrregues de possibles 
enregistraments si volem que siga així. 

Recomanem també tindre marcades les 
opcions que indiquem en color verd, 
excepte la que permet que s'unisquen 
assistents per telèfon, que decidirem segons 
siga procedent.  

Finalment, haurem de guardar els canvis. 
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Treballar amb Bb Collaborate.  
Per a unir-nos a la sessió premerem sobre el botó corresponent i accedirem com a 
Moderadors a la mateixa (“Uneix-te a la sessió”). 

 

i accedirem a la sessió, normalment buida d'assistents. 

És possible que ens aparega una finestra en el navegador on se'ns sol·licita permís 
perquè funcione la nostra webcam/micròfon, on haurem de prémer a “Permetre”. 

 

Per a la resta de participants matriculats en un curs, la manera d'accedir a la sessió 
serà a través de l'Aula Virtual (Moodle), accedint a l'activitat/recurs 
“Videoconferència” que li apareixerà. 

 

Prova d'àudio i vídeo. 
La primera vegada que accedim sol aparéixer automàticament un assistent per a 
configurar el nostre àudio i vídeo. Si no fora així, is i ho desitgem, podem activar 
aquest assistent de configuració de la següent manera: 

Premerem en el botó de la part inferior dreta de la pantalla.  

I a continuació prémer sobre la roda dentada (La meua configuració) 
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Observem que es desplega una finestra on una de les opcions es diu “Configureu la 
càmera i el micròfon”. 

 

 

Es posarà en funcionament una prova d'àudio (pas 1 de 2) on podrem seleccionar el 
nostre micròfon i comprovar si es mou la barra de volum. 

 

Una vegada indiquem que funciona, passarem a la següent finestra (pas 2 de 2) on 
podrem fer el mateix per al vídeo de la nostra webcam. 
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Agregar una imatge de perfil 
Podem posar una fotografia nostra a la sala virtual de videoconferència si volem que 
la resta de participants visualitzen la nostra foto quan tinguem la webcam inactiva. 

Premerem en la icona que apareix al costat del 
nostre nom en la part superior de la pantalla.  

 

1. Buscarem la imatge de perfil i la 
seleccionem. 
2. Pujarem qualsevol imatge o usarem la 
càmera del dispositiu per a capturar una foto. 
Podrem optar per usar aquesta imatge de perfil 
per a cada sessió. 

3. Ajustarem l'àrea de la imatge. 
4. Seleccionem “M'agrada!”. 
5. Desa. 
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Botons activació càmera i micro. 

Disposem de quatre  botons en la part inferior de la pantalla. El primer ens permet 
configurar el nostre estat, el segon activar el nostre micròfon, el tercer activar la nostra 
càmera web i l'últim ‘Aixeca la mà’ per si algú desitja intervindre sense interrompre als 
altres. 

 

Panell 
En la part inferior dreta de la pantalla tenim un botó desplegable que ens donarà 
accés a les opcions (fonamentals) de Collaborate . 

 

o Xat. Per a xatejar amb tots o amb determinats assistents. 
o Assistents. Veure la llista d'assistents i els seus diferents rols. 
o Comparteix el contingut. Compartir arxius, aplicacions o pantalla, 

entre altres coses, amb la resta d'assistents. 
o La meua configuració. Accés als ajustos àudio/vídeo, notificacions i 

ajustos de la sessió. 

Menú de la sessió 

Ho trobem en un botó en la part superior esquerra de la pantalla. 

En aquest menú, l'opció més important és la que ens permetria començar a gravar o 
enregistrar la sessió.  
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En el moment en què ja existisquen enregistraments i vulguem obtindre la URL 
d'aquestes, serà en aquest menú on apareixerà l'opció corresponent.  
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Assistents. 
Des del panell de Collaborate  seleccionarem la icona Assistents, que ens mostrarà 
un llistat amb tots els participants que assisteixen a la sessió. 

 

 

A continuació, es defineixen els diferents rols que els assistents a una videoconferència 
podem tindre en un moment determinat. 

Moderador  
És la persona de la UV que va sol·licitar al Servei d’informàtica usar el servei de 
videoconferència i exerceix d'amfitrió en aquesta. En molts casos els moderadors són 
els gestors de cursos en Aula Virtual (Moodle) si així es va sol·licitar. 

Els moderadors tenen control absolut sobretot el contingut que es comparteix. Poden 
convertir a qualsevol assistent en un presentador o un moderador. Els moderadors 
veuen les notificacions de mà alçada i poden baixar les mans. Poden llevar assistents 
d'una sessió, però no poden llevar a altres moderadors. Els moderadors poden establir 
les configuracions de la sessió, que inclouen allò que els participants tenen permés i 
prohibit. 

Es recorda que aquesta guia està dirigida a aquells usuaris de la UV que exerciran 
com a moderadors. 

Presentador 
El rol de presentador ha sigut dissenyat per a permetre que els alumnes siguen 
presentadors sense atorgar-los tots els privilegis del moderador. Els presentadors 
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poden carregar, compartir, editar i deixar de compartir contingut. També poden veure 
les notificacions de mà alçada i poden baixar les mans. 

Participant 
Els participants poden activar i desactivar les notificacions. Els moderadors decideixen 
si els participants comparteixen àudio i vídeo, xategen, i dibuixen en la pissarra o 
comparteixen arxius. 

Subtitulador 
El rol de subtitulador  està dissenyat per a proporcionar una experiència 
d'aprenentatge accessible per als alumnes que tenen problemes d'audició, així com 
per als alumnes la llengua materna dels quals és diferent a la del moderador. Un 
moderador assigna aquest rol als assistents. Al subtitulador se li assigna una àrea per 
a escriure el que es diu. Altres participants poden veure el que s'escriu en temps real. 
Pot haver-hi diverses persones subtitulant per a diversos idiomes simultàniament.  

En un moment donat, com a moderadors, podem enviar un missatge de xat privat a 
un altre participant, però també canviar el seu rol i convertir-lo en moderador, 
presentador o subtitulador. Una altra opció és eliminar de la sessió a l’assistent. 
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Compartir contingut 
Com tenim el rol de Moderador/Presentador, el botó de “Compartir” del panell de 
Collaborate  ja ens permetrà compartir una pissarra, aplicacions, pantalla o vídeo, 
entre altres coses. 

 

 

Compartir la pissarra electrònica. 
Podem mostrar a la resta de participants una pissarra en blanc per a dibuixar o per a 
utilitzar les seues eines. 
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Les eines disponibles en la part superior de la pantalla són: 

 
Seleccioneu Usarem la fletxa per a seleccionar un objecte en la pissarra. Una vegada que 

ho seleccionem, podem canviar la seua grandària, moure'l i eliminar-lo. 

Marcador Usarem la mà per a indicar diferents àrees de la diapositiva visible. Els 
assistents veuen el lloc de la diapositiva que estem assenyalant. 

Llapis Usarem el llapis per a dibuixar a mà alçada en la diapositiva. 

Formes Utilitzarem la icona de formes per a dibuixar un rectangle, una el·lipse o una 
línia recta. Nosaltres triem. 

Text Escriurem text en la diapositiva amb la "T". 

Esborra Utilitzarem la goma d'esborrar per a desfer tot. 

 

També disposarem d'un botó que ens obri els controls de la visualització on podrem 

Ampliar – Allunyar – Maximitzar – Mida real 

 

El botó de Stop de la part superior dreta ens permet deixar de compartir.  
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Compartir Aplicació/pantalla 
Podem compartir el nostre escriptori o una aplicació de programari, per exemple, per 
a ensenyar un tema a la resta dels participants. Sempre que ens desplacem per 
l'aplicació o l'escriptori, la resta de participants ens seguiran automàticament. 

Quan compartim el nostre escriptori o una aplicació, tots poden veure'l en la sessió 
en directe, a més de les persones que vegen un possible enregistrament més tard. 
Únicament els moderadors podem gravar la sessió si així ho decidim. 

Hem d'assegurar-nos de tancar les finestres i les aplicacions que no desitgem que 
vegen els altres abans de començar a compartir la nostra pantalla o escriptori. 

 

Nota: L'ús compartit d'aplicacions no és compatible amb lectors de pantalla en 
Collaborate per a ús d'usuaris amb discapacitats. Si utilitzem un lector de pantalla (tipus 
Jaws), podem compartir arxius i una pissarra en blanc amb els assistents, però no 
podem compartir una aplicació. 

Compartir arxius 
Podem carregar en la sessió –per a compartir amb els altres- imatges en formats GIF, 
JPEG i PNG, arxius PDF (molt recomanables) o presentacions de PowerPoint d'una 
grandària màxima de 60 MB. Podem pujar diverses presentacions, sempre que la 
grandària total dels arxius no supere els 125 MB per a una sessió en particular. Es 
recomana la compartició d'arxius en format PDF pel seu poc ‘pes’ enfront d'altres 
formats. 
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Els moderadors i presentadors hem de seleccionar Compartir arxius i pujar els arxius a 
Collaborate  perquè els lectors de pantalla puguen accedir al text. 

 

Seleccionarem “Afegeix fitxers” o arrossegarem un arxiu en el quadre per a carregar-
lo. Premerem després el botó “Comparteix ara” quan estiguem llestos perquè la resta 
de participants vegen l'arxiu. 

 

Compartir una presentació Powerpoint. 
Podem compartir arxius de PowerPoint directament en Collaborate de dues formes 
diferents:  

1. Compartir un Arxiu PPTX (amb Compartir arxiu) 
2. Compartir l'aplicació de PowerPoint amb la presentació prèviament carregada 

(amb “Compartir l’aplicació o la pantalla”). 
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Compartir Powerpoint usant “Comparteix fitxers”. 
Per a obtindre la millor experiència general, utilitzarem “Comparteix fitxers”. 

 
• Cada diapositiva s'optimitza en carregar-se perquè tots els assistents 

puguen veure diapositives de qualitat, independentment de la 
seua connexió de xarxa. 

• Amb l'opció “Compartir fitxers”, podem carregar més d'una presentació en 
qualsevol moment perquè estiga llesta per a la nostra sessió. 

• Els arxius carregats romanen en la sessió fins que un moderador els elimine. 
Això facilita, per exemple, que siga més fàcil tornar a una diapositiva d'un 
altre arxiu si hem de revisar-la. 

• En carregar la nostra presentació, podem utilitzar les eines d'edició de 
Collaborate  amb les nostres diapositives. Això ens permetrà dibuixar, 
escriure text o pintar damunt de la diapositiva per a remarcar detalls durant 
la nostra xarrada. 

 

 
 
 

 

https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/030_Share_Content#edit_tools
https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/030_Share_Content#edit_tools
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Resum. Compartir arxius de PowerPoint amb “Compartir fitxers”. 
• Seleccionarem “Compartir fitxers” en utilitzar presentacions de PowerPoint 

amb una grandària màxima de 60 MB. Això ens ofereix la millor experiència 
a nosaltres i als nostres assistents. 

• Carreguem l'arxiu de PowerPoint i seleccionem “Comparteix ara”. S'obri un 
panell de navegació de la diapositiva per a mostrar-nos totes les diapositives.  

• Seleccionarem una diapositiva per a començar a compartir-la. Seleccionem 
també el nom de la presentació per a obrir el panell del navegador de 
dispositives novament quan ho desitgem. 

• Si la nostra presentació té animacions, tal vegada aconseguim un millor 
resultat si no usem aquest mètode (veure següent punt “Compartir 
Powerpoint usant Comparteix l’aplicació o la pantalla”). 

 
 

Compartir Powerpoint usant “Comparteix l’aplicació o la pantalla” 
Utilitzarem l'opció “Comparteix l’aplicació o la pantalla”, si tenim animacions en la 
presentació o si estem presentant en directe en un espai físic i en línia al mateix temps. 
Executarem la nostra presentació en el nostre PowerPoint i compartirem l'aplicació en 
Collaborate. 
Hem d'assegurar-nos que la nostra presentació estiga funcionant en la pantalla que 
desitgem compartir abans de seleccionar “Compartir l’aplicació o la pantalla” en 
Collaborate. 
Per a obtindre la millor experiència, és millor no utilitzar les vistes de pantalla “Normal” 
o “Completa” per a les nostres presentacions. En el seu lloc, compartirem les nostres 
diapositives en una finestra redimensionable. 
La documentació oficial de Blackboard  Collaborate ens recomana que seguim els 
següents passos: 

• En PowerPoint, obrirem el menú Presentació de diapositives i seleccionarem 
“Configurar presentació”. 

• Seleccionem Examinar de forma individual (finestra) i Acceptar. 
• Iniciem la nostra presentació. 
• Canviem la grandària de la finestra de presentació a la grandària que desitgem, 

i ja estem llestos per a compartir les nostres diapositives en Collaborate. 
• Seleccionem “Compartir l’aplicació o la pantalla” i l'aplicació de PowerPoint o 

la pantalla que desitgem compartir. 
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Compartir un vídeo ja publicat en Internet. 
Per a poder realitzar la compartició d'un vídeo que estiga publicat en Internet a la 
resta d'assistents, serà condició indispensable estar utilitzant el navegador Google 
Chrome des de l'inici de la nostra videoconferència. 

Haurem d'usar l'opció de “Compartir l’aplicació o la pantalla” des del menú 
“Comparteix el contingut”. 

 

Llavors ens apareixen tres opcions: 

1. La pantalla completa. Compartiríem tot el nostre escriptori. 
2. Finestra de l'aplicació. Compartiríem una aplicació determinada. 
3. Pestanya de Chrome. Triem la pestanya del navegador que contindrà el vídeo 

d'Internet a mostrar a la resta de participants. 

Per tant, per a compartir aquest vídeo, deurem obligatòriament triar la tercera opció, 
però prèviament obrirem una nova pestanya en el navegador on aparega el portal de 
vídeo on estiga publicat (per exemple, YouTube, Vimeo, etc.). 
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En prémer sobre “Pestanya de Chrome”, apareix la llista de pestanyes obertes en el 
Chrome, i seleccionarem la corresponent al portal de vídeo, i no oblidarem marcar la 
casella de la cantonada inferior esquerra anomenada “Comparteix l’àudio”. En cas 
contrari, els participants visualitzarien el vídeo, però no l'escoltarien. 

 

Finalment premeríem el botó “Comparteix”. 

Compartir un arxiu de vídeo. 
És possible que el vídeo que vulguem compartir no estiga publicat en Internet, sinó 
que ho tinguem emmagatzemat en el nostre dispositiu. 

Podem utilitzar un xicotet truc que ens permetria compartir-lo amb la resta 
d'assistents: intentar “enganyar” a Windows fent creure que els arxius MP4 han d'obrir-
se amb una aplicació anomenada Google Chrome, i no amb el Reproductor de 
Windows Media o similars. 

El vídeo s'obriria amb Google Chrome amb el player del Google Chrome, i per tant ja 
ens apareixeria en el llistat de pestanyes de Chrome si usem el mètode anterior. 
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1. En Windows premeríem amb el 
botó dret del ratolí sobre l'arxiu MP4 del 
vídeo seguit de “Propietats”. 

 
2. En la pestanya “General” en l'opció 
“S'obri amb” premerem sobre el botó 
“Canviar” i buscarem l'aplicació Google 
Chrome. Acceptem. 
3. Si premem un doble clic sobre el 
vídeo, aquest s'obrirà en una nova 
pestanya del nostre Google Chrome i 
apareixerà aquesta pestanya per a 
poder triar-la per a compartir. 
Recordem marcar la casella “Comparteix 
l’àudio” perquè s'escolte el so. 

 
 

 

Finalment premerem sobre el botó “Compartir”. 

Usuaris d'altres sistemes operatius, tindran la mateixa possibilitat amb un procediment 
similar. 
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Sondejos o Enquestes. 
Els sondejos són ideals per a fomentar la participació i l'interés dels assistents. Tenen 
una gran quantitat d'usos. 

 

S'utilitzen, per exemple, per a mantindre l'atenció dels nostres assistents oferint-los 
l'oportunitat de participar. Iniciarem un debat preguntant la seua opinió sobre alguna 
cosa, o els farem preguntes per a veure si van entendre bé el que estem presentant. 

Els assistents responen al nostre sondeig mitjançant la selecció d'una, de fins a cinc 
respostes possibles. Nosaltres decidim quantes opcions poden veure els assistents. 

Una vegada llancem el sondeig, rebrem les respostes en temps real. 

NOTA: No es permet guardar ni exportar els resultats obtinguts. Només podria quedar 
constància de les respostes si vam tindre en compte gravar o enregistrar la sessió. 

Crear sondejos 
• Obrirem el Tauler Collaborate. 
• Seleccionem icona Comparteix el contingut. 
• Seleccionem Sondeig. 
• Seleccionem Opció múltiple o Opcions Sí/No. 
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• Si ho desitgem, podem escriure la pregunta del sondeig o podem 

deixar-la en blanc en cas de voler realitzar-la de viva veu. Les preguntes 
de sondeig tenen un límit de 110 caràcters. 

 

 
• Si usem “Selecció múltiple”, proporcionarem fins a cinc opcions de 

resposta. Escrivim les nostres opcions de resposta. Aquestes tenen un 
límit de 90 caràcters. Si deixem les opcions en blanc, els assistents 
veuran números com a opcions. 

• Seleccionarem “Inicia”. 

Supervisar el nostre sondeig. 
Immediatament després d'haver iniciat el nostre sondeig, podrem veure una 
descripció general de les respostes d'aquest . Aquesta descripció general ens ofereix 
un recompte de les respostes per a cada opció. Fins i tot ens informa sobre quants 
assistents encara no han respost. Si desitgem veure què va respondre cada assistent, 
o fins i tot qui no va respondre, accedirem al panell Assistents. 

Els moderadors també poden respondre al sondeig. Per aquest motiu, nosaltres també 
estem inclosos en el recompte Sense resposta. 
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Mostrar les respostes als assistents 

Seleccionem la icona “Mostra el sondeig” per a obrir el sondeig.  

Seleccionem “Bloqueja el sondeig” o “Mostrar respuestas” per a mostrar les respostes 
a tots els assistents. Els assistents sols veuen el recompte del total de respostes. 

Seleccionem “Desbloquetja el sondeig” per a ocultar els resultats als assistents. 

Què veuen els assistents? 
Després d'iniciar el sondeig, se'ls demana als assistents que realitzen una elecció. Tot 
el que veuen són les seues opcions de resposta. 

Les opcions desapareixen poc després, de manera que no bloquegen res en la fase 
principal. Els assistents poden seleccionar la icona Sondejos per a obrir novament les 
opcions. 

Els assistents veuen la seua pròpia opció després d'haver realitzat una elecció. No 
veuen els resultats del sondeig llevat que nosaltres compartim les respostes. Els 
assistents en cap cas veuen quin ha sigut la resposta dels altres. 

Com finalitzem un sondeig? 

• Seleccionem la icona “Mostra el sondeig” per a obrir la descripció general del 
sondeig. 

• Seleccionem el botó “Finalitza el sondeig” per a detindre'l.   

https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/040_Collaboration/Polling#show
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Temporitzador 
Podem mostrar el temps que mancada per a finalitzar la sessió o mesurar, per 
exemple, el temps de la presentació d'un estudiant. Usarem el cronòmetre per a 
comunicar informació referida al temps.  

 

Els moderadors podem establir un cronòmetre per a tots els participants de la sessió 
o simplement permetre que altres moderadors el puguen veure. Per a això obrirem 
el tauler Collaborate, seleccionarem l’icona “Comparteix el contingut” i iniciarem 
el cronòmetre. 

 

Per a obrir el tauler de Collaborate , premerem en el botó morat a la cantonada 
inferior dreta de la pantalla. 

1. Click en l'opció de Compartir. 
2. Seleccionar Temporitzador en el menú. 

 

https://utlv.screenstepslive.com/s/faculty/m/54123/l/1029203/show_image?image_id=2157259
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Opcions del temporitzador. 
 

 

1. Duració del temporitzador:  
Seleccionarem el temps que ha de 
funcionar escrivint els minuts i segons. 
 
2. Descripció (Opcional):  
Podem introduir una descripció del 
temporitzador per a orientar als 
assistents.  
 
3. Comptadors del temporitzador:  
Triarem si el temporitzador ha de 
comptar de forma ascendent o 
descendent. 
4. Qui pot veure el temporitzador:  
Seleccionar si estarà disponible per a 
tots els participants o únicament per 
als moderadors. 
 
5. Premerem “Inicia” per a iniciar el 
Temporitzador. 

 
 
 

Detalls del temporitzador. 
 

 

En prémer sobre el temps del cronòmetre, se'ns despleguen els detalls d'aquest. 
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1. És l'opció que ens ha permés veure els detalls. 
2. Per a ocultar el temporitzador premerem sobre el botó de l'ull. 
3. Pausa: Per a pausar el temporitzador. 
4. Restableix: Mentre el temporitzador està en pausa, o si el temporitzador ha 

finalitzat, podem prémer en aquest botó per a reiniciar el mateix. 
5. Configuració del temporitzador: Amb el temporitzador en pausa, premerem 

aquest botó per a modificar els ajustos. 
6. Ignora el temporitzador: Amb el temporitzador parat, premerem aquest botó 

per a tancar el temporitzador i esborrar-lo.  
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Enregistrament de la sessió. 
Podem gravar les sessions perquè els estudiants o participants que no hagen pogut 
assistir, puguen accedir a les presentacions quan les necessiten. Els enregistraments 
porten associades una URL que podem proporcionar als propis assistents, o a 
persones que necessiten veure en diferit la nostra sessió. 

També són emmagatzemades en format MP4 en ‘el núvol’, per la qual cosa, com a 
moderadors o gestors de la sessió, tindrem la possibilitat de descarregar-la localment 
al nostre ordinador o oferir aquesta possibilitat als nostres assistents. 

Els enregistraments contenen: 

• Àudio 
• Vídeo o qualsevol contingut compartit 
• Xat  

Només els moderadors tenen permís per a realitzar enregistraments durant una 
sessió. 

Gravar sessions 
Podem realitzar diversos enregistraments durant una sessió. Si decidim continuar 
gravant una sessió després d'haver-se detingut, es guarda un nou enregistrament i 
s'agrega a la llista d'enregistraments d'aquesta sessió.  

Obrirem el Menú de la sessió  i seleccionarem “Inicia l’enregistrament”. La 
càmera d'enregistrament apareix encesa amb un punt roig mentre 
l'enregistrament està en curs i es mostra el següent missatge:  

 

Per a finalitzar l'enregistrament, obrim de nou el Menú de la sessió i 

seleccionem “Atura l’enregistrament”.  

*Si mentre estem gravant la nostra sessió, compartim un nou arxiu, haurem de tindre 
la precaució d'esperar huit segons, que és el que tarda Blackboard en mostrar el nostre 
arxiu en l'enregistrament. 
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Menú enregistraments. 
Una vegada finalitzada la sessió, podem visualitzar els enregistraments realitzats en 
tots els cursos/sales/comunitats on estiguem matriculats o participem.  

  

En Collaborate, obrirem el Menú, i seleccionarem “Enregistraments”. 

 

I se'ns mostrarà una llista dels enregistraments disponibles.  

 

A vegades, és possible que l'enregistrament que busquem encara no aparega perquè 
s'està processant i haurem d'esperar uns minuts. 

Visualitzar un enregistrament. 
Podem prémer sobre el nom de l'enregistrament i seleccionar “Mirar ara”. 

 

El player d'enregistraments és un reproductor HTML5, per la qual cosa funcionarà en 
la majoria d'equips i dispositius. 
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Pausa: En el nostre teclat, premerem la barra espaiadora per a iniciar o parar 
la reproducció. 

Salta 10 segons enrere: En el nostre teclat, premerem la tecla esquerra i dreta 
per a retrocedir o avançar l'enregistrament 10 segons. 

Progrés: Lliscarem el marcador en la barra horitzontal per a desplaçar-nos més 
ràpidament per l'enregistrament.  

Volum: En el nostre teclat podem prémer la tecla a dalt o a baix per a 
augmentar o disminuir el volum un 5%. 

Xat missatges: Obrirem el tauler de Xat amb el botó inferior dret per a veure 
el xat complet de la sessió. 

Només són gravats els missatges del xat públic (Tots), i no els privats. 

Durant una reproducció podem visualitzar la transcripció del xat des del botó 

morat de la part inferior dreta anomenat ara “Obre el tauler de xat”.  

Els moderadors també poden fer que els missatges de xat en l'enregistrament 
siguen anònims des de la configuració de la sessió. Això ha de fer-se abans 
d'iniciar la sessió en viu i gravar-la.  
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Opcions de l'enregistrament. 
En prémer sobre la fila que correspon a cada enregistrament se'ns mostra a la dreta 
una icona circular anomenada Opcions d'enregistrament. 

 

Mira’l ara: Veure l'enregistrament. 
Edita el nom: Canviar el nom a 
l'enregistrament. 
Suprimeix: Esborrar l'enregistrament. 
Copia l’enllaç: Obtindre la URL de 
l'enregistrament. 
Afegeix Font de subtítols: Possibilitat 
d'escriure subtítols. 

 

 

 

Canviar el nom de l'enregistrament. 
Seleccionarem les opcions d'enregistrament i triarem “Editar nom”. 

Canviarem el nom i premerem “Desa”. 
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Esborrar un enregistrament. 
• Obrirem les opcions i seleccionarem Eliminar. 
• Prémer el botó “Sí, suprimeix-lo” per a confirmar. 

 

Compartir els nostres enregistraments. 
Els estudiants poden trobar les sessions gravades dins del seu curs, i és el moderador 
de la videoconferència qui ha d'informar els alumnes sobre on trobar-les, o facilitar-
los la URL d'aquesta. 

És possible compartir també els enregistraments amb persones que no pertanguen a 
un curs mitjançant un enllaç a l'enregistrament. Aquests enllaços són inintel·ligibles, la 
qual cosa vol dir que utilitzen caràcters aleatoris en lloc de noms d'arxiu descriptius. 
Això ens ajuda a assegurar que, únicament els usuaris que disposen de l'enllaç podran 
visualitzar l'enregistrament. 

L'accés als enregistraments no està restringit als usuaris convidats ni requereix 
contrasenyes. Així mateix, qualsevol persona que disposa de l'enllaç a un 
enregistrament pot compartir aquest enllaç amb una altra persona, que també podrà 
visualitzar-la. Hem de tindre en compte aquests detalls abans de compartir informació 
que puga ser confidencial o de continguts sensibles. 
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• Accedirem a la pàgina de Enregistraments. 
• Buscarem l'enregistrament que volem compartir i obrirem el menú 

d'opcions de l'enregistrament.  
• Copia l’enllaç (link). 
• Compartir l'enllaç públic amb qui procedisca. 

 

Aquesta opció ens proporcionarà la URL de l'enregistrament, com, per exemple: 

https://eu-lti.bbcollab.com/recording/dfed1af90a774d6ab00b8a37f6a411a7 

Si necessitàrem que la URL obtinguda fora més curta o més personalitzada, Blackboard 
Collaborate NO OFEREIX aquesta opció. Serà necessari usar algun “Retallador de URLs” 
com https://links.uv.es a la Universitat de València, o productes d'altres empreses (com 
tiny.cc o similars). 

 

Descarregar enregistraments. 
Si com a moderadors hem permés les descàrregues d'enregistraments, opció triada 
quan creguem la sessió, podrem fer-ho des de la finestra d'enregistraments, i triant la 
fila de l'enregistrament seleccionat.  

 

https://links.uv.es/
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Premerem el botó de la dreta d'aquesta fila (opcions de l'enregistrament) i triarem 
“Baixa”. L'arxiu MP4 es descarregarà localment en el nostre ordinador. 

 

Permetre que els usuaris descarreguen els enregistraments 
Perquè els usuaris puguen descarregar localment en el seu ordinador els 
enregistraments, haurem de proporcionar-los la URL d'aquesta. 

 

Una vegada accedisquen a aquesta, se'ls mostra el player que els permetria reproduir-
la, però podran prémer també a la cantonada superior esquerra del reproductor on 
apareixerà l'opció “Descarregar enregistrament” 
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Filtrar i buscar enregistraments. 
Podem filtrar la llista d'enregistraments que apareixen en els últims 30 dies i 
enregistraments d'una data determinada. 

Si coneixem el nom de l'enregistrament que volem localitzar seleccionarem la lupa 
(Buscar) i escriurem el nom. 
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Accessibilitat i inclusió en Bb Collaborate. 
Farem un resum de la documentació oficial (en anglés) publicada per Blackboard 
Collaborate que resultarà d'ajuda a persones que necessiten lectors de pantalla, 
subtitulats o treballar amb dreceres de teclat. 

Aquesta aplicació de videoconferència que usem està desenvolupada d'acord amb 
les Pautes d'accessibilitat al contingut web (WCAG) 2.1 Nivell AA reconegudes a tot el 
món.  

• Suport del lector de pantalla completa de tots els fluxos de treball clau. 
• Accessos directes de teclat globals per a accions comunes i accessos directes 

de teclat addicionals.  
• Suport del lector de pantalla per a activitats de la pissarra i arxius carregats, 

sense necessitat de conversions complexes. 
• Subtitulat ocult en directe.  

Blackboard Collaborate Ultra recomana usar Firefox® i el programari JAWS baix 
Windows® o Safari® amb VoiceOver en sistemes Mac®. 

Navegació usant el teclat. 
L'aplicació utilitza les interaccions de teclat estàndard. Els patrons de navegació del 
teclat poden variar entre navegadors (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), però 
les interaccions dins d'un navegador concret són comuns i coherents. 

Si utilitzem un equip Mac amb Firefox o Safari i tenim dificultats quan naveguem amb 
el teclat, hem de revisar i actualitzar la configuració del sistema operatiu i del 
navegador. Això ens garantirà que estan correctament configurats per a la navegació 
mitjançant teclat. 

Els accessos directes globals ja estan establits en l'aplicació. Els accessos directes del 
teclat addicionals inclouen els següents: 

• Per a encendre i apagar el micròfon, pressionarem Alt + M en Windows. En un 
Mac, pressionem Opció + M. 

• Per a encendre i apagar la cambra, premem Alt + C en Windows. En un Mac, 
premerem Opció + C. 

• Per a alçar i baixar la mà, premem Alt + H en Windows. En un Mac, premerem 
Opció + C. 

• Per a passar a la següent diapositiva, Alt + Re Pàg. En Mac,  Alt + Fn + Fletxa 
a dalt. 
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• Per a tornar a la diapositiva anterior,  Alt + Av Pàg. En Mac,  Alt + Fn + Fletxa 
a baix. 

Per a accedir a la llista d'assistents, primer haurem de mostrar el panell Assistents 
seleccionant amb la tecla de tabulació i activant el botó etiquetat com "Obrir tauler 
Collaborate". Si el botó té l'etiqueta "Tancar tauler Collaborate", el panell ja està obert. 
A continuació  buscarem i activarem la pestanya "Assistents" amb la tecla Intro i 
accedirem al panell Assistents.  

Des d'ací, seleccionem el botó "Accedir a la llista d'assistents" amb la tecla de tabulació 
i premem Intro (només podem accedir a aquest botó usant la tecla de tabulació).  

Premerem la barra espaiadora per a activar-la. Si som moderadors podrem utilitzar la 
tecla de tabulació per a desplaçar-nos pels controls de cada assistent. 

Accessos directes del teclat per a la reproducció d'enregistraments 
• Per a pausar i reproduir l'enregistrament, premerem la barra espaiadora. 
• Per a repetir i ometre l'enregistrament en 10 segons, premerem les tecles de 

fletxa esquerra i dreta. O premerem Mayús + Fletxa esquerra o Mayús + Fletxa 
dreta per a moure el marcador en la barra de progrés uns 10 segons. 

• Per a augmentar i disminuir el volum en un 5%, premerem les tecles de fletxa 
a dalt i a baix. 

Navegar pel panell Collaborate amb lectors de pantalla 
Amb el "botó" o les tecles ràpides d'enllaç (B en JAWS o VO + Comando + L en 
VoiceOver), buscarem el botó amb l'etiqueta "Obrir el panell de Collaborate". 

Si la tecla ràpida d'enllaç en VoiceOver no identifica aquesta acció, provarem amb VO 
+ Comando + G per a anar al gràfic següent, o amb VO + fletxa cap a la dreta per a 
llegir el següent element fins que el localitzem.  

L'activació d'aquest botó obri una "llista de pestanyes" que funciona de la següent 
manera: 

1. La primera pestanya "Xat" està enfocada de forma predeterminada. Utilitzarem 
la tecla TAB del teclat per a interactuar amb els elements dins del panell de xat, inclosa 
la lectura i publicació de missatges. 

2. Utilitzarem les tecles de fletxa cap a la dreta i cap a l'esquerra per a desplaçar-
nos per les pestanyes (Xat, Assistents, Contingut i Configuració). 



 VIDEOCONFERÈNCIES EN LA UV 
 

GUIA RÀPIDA PER AL MODERADOR 54 

 

3. Una vegada que una pestanya tinga enfocament, podrem utilitzar la tecla de 
tabulació per a desplaçar-nos pels elements de la pàgina. O tornarem a la llista de 
pestanyes. 

4. Premerem el botó "Tancar el tauler de Collaborate" per a eixir. 

 

Controls del teclat de l'historial de xat 
Utilitzarem els controls del teclat en la part superior del panell Xat per a moure'ns 
entre els missatges. Els controls del teclat només estan disponibles després que els 
missatges s'hagen publicat en Xat i únicament estan disponibles amb la navegació 
mitjançant el teclat. 

1. En el camp d'entrada de text del panell Xat, premerem les tecles Mayús + Tab 
per a obrir els controls del teclat. O bé, en el menú Xatejar de la part superior 
del panell, premerem la tecla Tab. 

2. De forma predeterminada, el focus es troba en el control “Següent missatge 
de xat”. Premerem les tecles Shift + Tab per a buscar els controles “Missatge 
de xat anterior” i “Primer missatge de xat”. Premerem la tecla Tab per a buscar 
el control “Últim missatge de xat”. En l'historial de xat de Collaborate només es 
mostren 50 missatges en un moment determinat. 

3. Premerem la barra espaiadora per a activar el control i escoltar el missatge. 
4. Premerem la tecla Tab per a desplaçar-nos pels controls i tornar al camp 

d'entrada de text del xat. 

Enquesta 
Els usuaris del lector de pantalla poden navegar a través dels sondejos i seleccionar 
una opció de la llista disponible. Els lectors de pantalla únicament mostren els números 
de cada opció. Els moderadors han d'assegurar-se que els assistents sàpien quina 
opció representa cada número. 

Compartir contingut 
L'ús compartit d'aplicacions no és compatible amb lectors de pantalla en Blackboard 
Collaborate. Si utilitzem un lector de pantalla, podem compartir arxius i una pissarra 
en blanc amb els assistents. No podem compartir una aplicació que estiga oberta en 
el nostre dispositiu. Per exemple, no podem compartir un arxiu de Microsoft® 
PowerPoint® obert en el nostre equip. 
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Compartir arxius 
Els usuaris de lectors de pantalla poden accedir a text d'arxius de PowerPoint i PDF 
compartits en la sessió. Això ofereix una manera senzilla de no perdre el ritme quan 
canvien les diapositives. 

Els moderadors i presentadors han de seleccionar Compartir arxius i carregar els arxius 
en Collaborate perquè els usuaris de lectors de pantalla accedisquen al text. 

Configuració d'àudio i vídeo 
Configuració d'àudio amb JAWS 
Si tenim problemes amb la configuració del nostre àudio i vídeo amb JAWS, haurem 
de seguir aquests passos que marca el fabricant de l'aplicació:  

 

1. Des d'una sessió de Collaborate, pressione la tecla Tab per a centrar-se en 
el botó Compartir àudio. Si no s'anuncia el "Botó d'alternança Compartir àudio 
pressionat, compartint àudio", vosté no està compartint àudio. 

2. Deshabilite i torne a habilitar el cursor virtual de JAWS. Ara pot utilitzar les 
tecles de fletxa per a navegar per Collaborate. 

3. Pressione la fletxa cap avall per a desplaçar-se pels controls i els errors. 
Hauria d'escoltar un avís que el navegador ha bloquejat l'accés a la seua 
càmera i el seu micròfon. 

4. Pressione la fletxa cap avall fins que JAWS se situe a "Cancel·lar verificació 
tècnica". 

5. Pressione Intro per a eixir de la verificació tècnica. 

6. Moga el focus de JAWS a la barra de direccions del navegador. 

7. Pressione la tecla Tab per a moure l'indicador que informa que el micròfon 
i la càmera estan bloquejats i pressione Intro. 
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8. Pressione la tecla Tab per a desplaçar-se fins als botons d'opció d'accés 
Permetre/Bloquejar. 

9. Pressione la fletxa cap avall per a desplaçar-se fins al botó d'opció Permetre 
i pressione la barra espaiadora. 

10. Pressione la tecla Tab per a desplaçar-se fins al botó Llest i pressione Intro. 

11. Moga el focus de JAWS fins a la finestra de Collaborate. 

12. Pressione la tecla Tab per a desplaçar-se fins als meus ajustos i pressione 
Intro. 

13. Pressione la tecla Tab per a desplaçar-se fins Configure la seua càmera i el 
seu micròfon i pressione Intro. 

14. Pressione les fletxes cap amunt i cap avall per a seleccionar el micròfon que 
desitja utilitzar. 

15. JAWS anuncia "Sona estupendament!" quan Collaborate rep el seu àudio. 
Pressione la tecla Tab per a desplaçar-se fins Si, funciona i pressione Intro. 

16. Pressione les fletxes cap amunt i cap avall per a seleccionar la cambra que 
desitja utilitzar. 

17. JAWS anuncia "Llueix estupendament!" quan Collaborate rep el seu vídeo. 
Pressione la tecla Tab per a desplaçar-se fins Si, funciona i pressione Entrar. 

18. Pressione la tecla Tab per a desplaçar-se fins a Tancar ajustos. Pressione 
Intro. 

Configuració d'àudio amb VoiceOver 
Si tenim problemes amb la configuració del nostre àudio i vídeo amb VoiceOver, 
haurem de seguir aquests passos, tal com ens indica Blackboard: 
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1. Busque el botó d'alternança “La meua configuració” i pressione la barra 
espaiadora per a seleccionar-lo. 

2. Busque la pestanya “Configuració d'àudio i vídeo” i pressione VO + la barra 
espaiadora per a seleccionar-la. 

3. Dirigisca la tabulació cap al botó “Configurar la meua càmera i micròfon” i 
pressione la barra espaiadora. 

4. Pressione les fletxes cap amunt i cap avall per a seleccionar el micròfon que 
desitja utilitzar. 

5. VoiceOver anuncia "Sona estupendament!" quan Collaborate rep el seu 
àudio. Pressione les tecles de fletxa per a desplaçar-se fins "Si, funciona" i 
pressione Intro. 

6. Pressione les fletxes cap amunt i cap avall per a seleccionar la cambra que 
desitja utilitzar. 

7. VoiceOver anuncia "Llueix estupendament!" quan Collaborate rep el seu 
vídeo. Pressione les tecles de fletxa per a desplaçar-se fins "Si, funciona" i 
pressione Intro. 

8. Pressione VO + la barra espaiadora en el botó “Tancar” per a tancar el 
quadre de diàleg. 

 

Notificacions d'àudio 
Collaborate utilitza àudios per a comunicar-nos novetats. Les diferents notificacions 
tenen sons diferents.  

• Silenci: sona com una sèrie de notes de major a menor. 
• Desactivar silenciat: sona com una sèrie de notes de menor a major. 
• Desconnectat: tres notes que sonen com "buh dona dona". 
• Inactivitat: sona com un rebot o un ressort. 

Podem optar per activar o desactivar aquestes notificacions. 

• Notificació d'unir-se a la sessió: sona com "boing". 
• Notificació de xat nou: sona com "tunk". 
• Notificació d'alçar la mà: sona com "duh dona". Només els moderadors poden 

sentir les notificacions d'alçar la mà. 
• Notificació de tancar sessió: sona com "biung". 
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Subtitulat en directe 
L'experiència Ultra inclou subtitulat ocult en viu. Això atorga una experiència 
d'aprenentatge accessible per als alumnes que són sords o que tenen problemes 
d'audició, així com també per a alumnes la llengua materna de les quals és diferent a 
la del moderador. 

Els moderadors han d'assignar com a assistents a les persones que realitzen els 
subtítols. Aquestes persones escriuen el que es diu durant una sessió. Altres assistents 
poden veure el que s'escriu en temps real. Pot haver-hi diverses persones subtitulant 
per a diversos idiomes. 

Els subtítols que s'introdueixen durant la sessió en viu s'inclouen quan aquesta es 
grava. Si la nostra sessió té més d'una pista de subtítol, solament es capturarà la 
primera que estiga disponible. 

Ser un subtitulador 
Com subtitulador, podem proporcionar subtítols per a altres usuaris en la nostra 
sessió. És un rol que l'assigna el moderador. 

Pot haver-hi més d'un subtitulador en una sessió. Els subtituladores s'identifiquen en 
el panell Assistents amb una icona de Subtítols (CC) al costat d'ells. 

El subtitulat ocult en directe no és compatible en els idiomes japonés, xinés simplificat, 
xinés tradicional i coreà. Els usuaris amb navegadors configurats en aquests idiomes 
reben un error quan comencen. 

Comencem 
Quan se'ns converteix en subtitulador, veurem una alerta que ens informarà que 
podem crear subtítols. 

Seleccionarem “Comencem” quan estiguem llestos. Això informa altres assistents que 
els subtítols estan disponibles. Els subtítols apareixen en les seues pantalles mentre els 
escrivim en temps real. 

En seleccionar “Comencem” també s'obri un camp de text perquè escriguem el que 
escoltem durant la sessió. 

El nostre nom s'utilitza com el títol del subtitulat de manera predeterminada. És útil 
canviar el títol a alguna cosa que els altres reconeguen quan veuen els subtítols. Per 
exemple, subtítols ocults o subtítols en espanyol. 
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Bibliografia. 
 

General Help Information: 

Help.blackboard.com. https://help.blackboard.com/collaborate/ultra/moderator  

Trouble Shooting: 

Help.blackboard.com. 
https://help.blackboard.com/collaborate/ultra/moderator/support   

Behind the Blackboard: 

Behind the Blackboard™  (https://behind.blackboard.com/) – Blackboard's customer 
portal where System Administrators can request assistance, obtain reference materials, 
and manage their Behind the Blackboard account.  

Requeriments tècnics: 
https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=kab70000000pasdgaw 

Requisits de Xarxa: 
https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=ka770000000cbtt 

Gestió de l'amplada de banda: 
https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=ka7390000004ezzcam 

Evolució de l'eina: https://help.blackboard.com/es-
es/collaborate/ultra/administrator/release_notes 
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Suport. 
 

SOL·LICITUDS. 

S'ofereix suport sobre el servei de videoconferències amb Blackboard Collaborate 
Ultra al personal de la Universitat de València que el sol·licite mitjançant ticket de 
sol·licitud  en https://solicitudes.uv.es.  

 

ANGELA. 

Així mateix, tota la informació actualitzada sobre aquest servei de webconference en 
la UV, podrem trobar-la sempre en la plataforma de “Ajudes Normalitzades de Gestió 
en la Atenció a usuaris/as (A.N.G.E.L.A.) del Servei d’informàtica.  

https://angela.uv.es 

      

 

https://solicitudes.uv.es/
https://angela.uv.es/
https://angela.uv.es
https://angela.uv.es
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