PROTOCOL CLASSES TELEMÀTIQUES
BATXILLERAT
Les classes de Batxillerat es duran a terme en format telemàtic sempre que la normativa oficial ens
ho indiqui, i d'acord amb el calendari i l'horari que estableixi la direcció del col·legi.
Per tal de seguir aquestes classes, caldrà tenir en compte el següent decàleg de normes bàsiques
d'obligat compliment:

1. Les classes es faran a través de la plataforma Microsoft Team's. Els enllaços per accedir-hi
es trobaran en tot moment dins del curs Moodle de cada matèria. És responsabilitat de
l'alumne/a disposar dels permisos d'usuari i contrasenya per poder accedir-hi.
2. L'horari de les classes telemàtiques és exactament el mateix que el de les classes
presencials.
3. Caldrà fer servir en tot moment una vestimenta adient a un ambient educatiu. No es
permet l'ús de pijames o vestimentes no adients a l'activitat docent.
4. L'alumne/a ha d'estar en tot moment visible a través de la càmera web del seu ordinador.
Si algú té problemes tècnics en aquest sentit, ho haurà de comunicar al docent de la
matèria abans de l'inici de la classe.
5. A l'inici de la classe l'alumne/a haurà de tenir el seu micròfon apagat, per evitar
interferències i mantenir el silenci que es requereix per seguir les explicacions. El docent
indicarà qui i en quin moment pot activar el micròfon.
6. La imatge de l'alumne/a ha d'anar acompanyada del seu nom i cognom. No es permet l'ús
d'un altre nom que no sigui l'oficial.
7. Està prohibit fer cap mena d'enregistrament i difusió (vídeos, fotografies o
enregistrament sonor) de docents o companys. L'incompliment d'aquesta norma serà
considerat una falta greu, i l'autor/a pot rebre una sanció tal com s'estipula al Reglament de
Règim Intern de l'escola.
8. La manca de puntualitat o l'absentisme de l'alumne/a es faran constar a la plataforma pel
sistema habitual, i les faltes o retards que no estiguin justificats rebran el mateix tractament
penalitzador que en el cas de les classes presencials.
9. Els alumnes no podran menjar durant les classes telemàtiques.
10. Els alumnes hauran d'assistir a les classes telemàtiques amb el material habitual de cada
assignatura: llibre de text, llibreta, apunts, diccionari, calculadora, etc.

