
 

 

 

 

GUIA PER A LES CLASSES DE CANT ON-LINE 

 

APLICACIONS                                                                             

 

SKYPE: De les millors, perque permet tant al profe com a l’alumne usar mòbil, tablet o 

ordinador. Com més gran sigui la pantalla , millor, la comunicació visual és més fàcil. S’ha de 

descarregar la app i fer-se un usuari 

 

WHATSAPP: És la més fàcil d’usar, però la videotrucada no es pot usar en tablets ni ordinadors, 

per tant, només al mòbil. El profe veu una imatge molt petita de les mans i dits de l’alumne. 

 

FACETIME: nomès per a usuaris de Apple. Permet iphone i ipad. 

 

*Si podeu evitar Whatsapp, millor, perquè així el/la profe us pot veure en una tablet ( i 

vosaltres al profe, també, si en teniu ) 

 

IMATGE 

 

Fonamental! 

Per a que el professor/a tingui una bona imatge cal  

dedicar una estona a pensar , i col.locar bé el mòbil/tablet.  

Cal que es vegi bé la cara i el tors i que tingueu lloc per si us  

heu de posar de peu. 

Aquí teniu un exemple: 

 

 



AUDIO 

 

Heu de sentir còmodament el que diu el profe, també si en aquell moment esteu 

cantant. Si teniu un altaveu extern (d’ordinador, per exemple ), el podeu connectar al 

mòbil/tablet, a la sortida d’auriculars. 

 

També funciona molt bé usar auriculars amb micro 

incorporat. Passeu en aquest cas el cable per darrera vostre, per 

a què no us molesti. Els de bluetooth no acaben d’anar bé, 

perquè augmenten el retard de la comunicació (que ja n’hi ha 

una mica d’inevitable de totes maneres ). Recomanem aquesta 

opció! 

 

POSICIÓ CORPORAL 

 

Cal estar ben asseguts, sempre! 

Trobeu una cadira amb o sense recolzament,  

però sense recolzabraços. Heu de seure al final de la  

banqueta  o cadira amb l’esquena ben recta. 

Aquí teniu un exemple: 

 

 

REPRODUCTOR PER A PISTES 

 

 En el cas dels cantants, us demanem que tingueu preparat un segon dispositiu, per 

poder reproduïr els audios, pistes, videos… que necessiteu per a cantar a sobre, i que el vostre 

profesor pugui sentir també els audios que vosaltres mateixos esteu reproduïnt des d’un altre 

dispositiu. 


