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Marca d’ús ordinari
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Versions

1.7.2

Centrada

Quan no es puguin utilitzar els colors corporatius i sempre que
el color de fons sigui blanc o un color clar, aplicarem la marca
en negre.

Quan haguem de reproduir la marca sobre un color fosc, utilitzarem la versió en negatiu.
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especialment pel que fa a la vestimenta i
els hàbits d’higiene (que cal
incrementar per motius sanitaris).
Ens ajudarà a estar atents i treure tot
el profit de la videotrucada.

una taula de treball, amb paper i
bolígraf, il·luminació adequada i sense
cap més pantalla que la que estem fent
servir per a la formació.

durant
la trucada
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Malgrat que les intervencions siguin
a través d’una pantalla,

és important parlar amb
educació i respecte cap als altres.

www.ﬁgueres.cat

Ajuntament de Figueres
www.ﬁgueres.cat
Ajuntament de Figueres
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En cas de voler fer una

captura d’imatge dels
companys

per guardar-la com a record o per
penjar-la a les xarxes socials,

demanar permís a tots els
que hi participen.

Pensar bé les intervencions
abans de fer-les

Quan parlem, ens agrada mirar-nos a la
cara, és per això, que heu de tenir sempre
la càmera oberta.

després
de la trucada

En tot moment s’ha de
preservar la intimitat de tots els
que hi participen.

Silenciar el micro durant la
connexió, utilitzar
el xat per demanar la
paraula i esperar el
permís per parlar.

perquè siguin clares, breus i
respectuoses amb el professorat
i els companys de classe.

No s’han de captar, ni enregistrar,
ni manipular imatges

El material de formació que
lliura el professor/a pot tenir
drets d’autor

del professorat o dels companys
per riure-se’n i fer-les córrer per la xarxa.
Això és també una forma
de ciberassetjament.

i sempre que el feu servir
en altres entorns n’heu de citar
l’origen o l’autoria.

Tampoc és permès
enregistrar o distorsionar
un tall de veu del professor/a

Ajuntament de Figueres

La invitació que us fa
arribar el professor/a per
fer una videoconferència
és personal i
intransferible.

per tant, al matí cal esmorzar abans
de començar evitant menjar mentre
fem classe. De ben segur podreu
estar més atents a les converses
amb els altres.

videotrucades

Com en tot espai que compartim amb altres persones, en el
nostre contacte virtual amb el
grup-classe cal mantenir les
normes de respecte i cortesia
i, a més, tenir ben present la
normativa en l’ús de les tecnologies: recordeu que no es
permet enregistrar, fotografiar,
manipular ni reproduir accions
en línia o persones sense el
seu consentiment.

Habilitar un espai
que permeti concentrar-se:

És important tenir present
l’alimentació,

de les

en entorns
educatius

Mantenir les rutines que teníem
abans del confinament,

i usar-lo fora del
context d’aprenentatge.

Entre tots ens hem
de garantir el

DRET A
LA INTIMITAT.

