NORMATIVA VIDEOCONFERÈNCIES
Per tal de garantir el màxim profit de les hores de videoconferències que realitzarem en les
properes setmanes hem establert, des del claustre de Secundària i Batxillerat una normativa
bàsica que creiem que serà positiva per al seu bon funcionament. A més serà un dels
aspectes avaluables en la 3a avaluació:
●

Es controlarà l’assistència dels i les alumnes.

●

Es valorarà la presència dels i les alumnes en la videoconferència així com la seva
actitud.

●

És imprescindible una actitud de respecte per tots els assistents a la conferència.

●

Intentar no interrompre i respectar el torn de paraula. Si el professor ho demana,
caldrà silenciar els micròfons.

●

És important, en la mesura del possible, ser puntuals en la connexió.

●

En cas que un alumne no es pugui connectar només caldrà que s’enviï la justificació
adient per part dels pares.

●

Les càmeres hauran d’estar connectades, d’aquesta manera podem veure als
alumnes igual com ells ens veuen a nosaltres. En cas que aquest recurs no sigui
possible ens ho comuniqueu.

●

Demanem que els i les alumnes no mengin mentre dura la videoconferència.

Si no es segueixen aquests requeriments, un alumne pot ser expulsat de la conferènciaclasse. Aquesta situació serà comunicada a la família i repercutirà en l’avaluació.
En cas que es tingui algun problema tècnic, de connectivitat o d’incompatibilitat amb les
hores de videoconferència només cal que ens ho feu saber, via Alexia, a cada professor, és
evident que serem comprensius. Amb les normes només volem garantir el màxim
aprofitament de les classes online per part dels vostres fills i filles.

Recordem que:


S’utilitzarà l’aplicació Meet de Google.



Es recomana, per tal de simplificar les connexions, iniciar la sessió amb el compte
@joseptous.info del que disposen tots els alumnes de l’escola.



Els dispositius mòbils són vàlids per establir les connexions.

Professors i professores de Secundària i Batxillerat.

