TOS ELS
WEBINARS
DIRECTE
WEBINARS
ENEN
DIRECTO
ACCÈS A TOTA LA PROGRAMACIÓ

INCLOU L’ACCÈS A:

VÍDEOS

PÍNDOLES

CURSOS

Hem elaborat una guia ràpida amb Preguntes i Respostes per treure el màxim profit de aquest
nou servei que posem a la vostra disposició.
Preguntes

▪

COM PUC INSCRIURE'M EN UN WEBINAR?

1

▪

ON PUC CONSULTAR LA PROGRAMACIÓ DE ELS PROPERS DIES?

3

▪

NO HE POGUT ASSISTIR AL WEBINAR COM PUC VEURE'L?

3

▪

QUÈ MATÈRIES INCLOU?

4

Respostes

▪

Com puc inscriure'm a un Webinar?
a)

Des de el Col·legi us facilitarem tota la informació sobre els propers Webinars per que
puguis inscriure't a aquells que te resultin de interès.

b)

També pots fer-ho des de l’ Aula Jurídica :
1. Una vegada logat a Sepin fent clic a la opció ”Vull assistir”

2.

Confirmo l’adreça de correu electrònic i faig clic a

ALTA ASSISTENT.

El enllaç de accés a la formació es enviarà al e-mail indicat.

3.

Comprovo que he rebut un e-mail de confirmació .
Si no ho he rebut en uns minuts, és important comprovar si és a la carpeta CORREU
NO DESITJAT per evitar que el dia de la formació no vegi l'enllaç de accés a la

mateixa.

▪

On puc consultar la programació de els propers dies?
A la pàgina principal de Aula Jurídica pots trobar la secció Properament .

Cal tenir present que accedint des d’un dispositiu mòbil aquesta secció apareixerà
al final de la pàgina.

▪

No he pogut assistir al Webinar com puc veure'l?
Pots accedir a la enregistrament dels Webinars ja realitzats a la secció “Webinars
en vídeo” o usant el Cercador situat a la cantonada superior dretade la pantalla.

Tingues a compte que una vegada gravat el directe s’ ha de pujar a la plataforma
per hoque el accés no serà immediat.

▪

Què matèries inclou?
Aula Jurídica inclou formació de les següents matèries:

Pots accedir a tota la formació (Webinars en directe i a vídeo, píndoles i cursosen línia)
relacionada amb una mateixa matèria fent clic sobre ella:

