
 
 

Protocol per a les alumnes 

 

Benvolgudes alumnes, 
  
A partir d’ara, i fins que duri el confinament, tindreu videoconferències diàries amb 

les professores de les diferents assignatures per tal de resoldre dubtes i 

complementar explicacions del temari. Així doncs, per tal de facilitar l'ordre i que 

siguin el màxim de profitoses, des del professorat hem establert una normativa de 

funcionament que aplicarem a cadascuna de les assignatures. 

  

Per connectar-vos a les classes online, hi podreu accedir directament a través de 

“l’Enllaç de Meet” que us apareix sota el títol de l’assignatura al “Tauler d’activitat” 

del Classroom o clicant a la icona del Meet (càmera de gravar) que apareix a l’espai 

“Treball de classe” del Classroom. No rebreu mail convidant-vos. Haureu de tenir 

present i molt clar l’horari de les classes online que hi ha programades cada dia i 

clicar a l’enllaç en el moment que hi vulgueu accedir. 
  
1. L'alumna té el micròfon tancat per tal de facilitar l'explicació i només l'obrirà si la 

professora ho demana en un moment concret. 
  
2. El torn de paraula es demanarà aixecant la mà, fet que facilitarà l'ordre a la 

professora per fer intervenir les alumnes. 
  
3. En el cas que la professora  estigui parlant es pot escriure la pregunta o comentari 

al xat i  ja l’anirà llegint i responent al llarg de la sessió. 

  

Per altra banda, és important que repasseu com utilitzar correctament el 

classroom, ja que hi ha alumnes que envien les tasques per email. No s’ha 

d’utilitzar el correu, si no és per quelcom molt urgent. Les tasques s’envien a 

través del classroom. El “Tauler d’activitat” (espai comú) serveix per compartir 

treballs amb la resta de companyes de la classe, només es pot fer servir quan la 

professora ho digui. No és un xat.   
  
És molt important que fem un bon ús d’aquesta eina que tenim a les nostres mans 

per tal de no tenir problemes legals i no perjudicar la resta de persones que 

treballem a través d’aquesta eina. 

  

Totes les gravacions educatives online que es fan són d'ús exclusivament 

intern i està totalment prohibit que publiqueu res a les xarxes socials.  Com bé 

sabeu, fer-ho sense el consentiment de les persones i del centre educatiu és 

un fet delictiu i està penat per la llei.  
  
Gràcies per ajudar-nos, 
  
Coordinació de Primària 
 


