
PRIMERS ACORDS DEL GRUP 

CONNEXIÓ I ACTITUDS 

1. Amb quina freqüència es connectarà cada membre (recomanem diàriament o cada dos 

dies com a màxim). 

Carme: Cada dia 

Laia: Cada dia 

Irene: Cada dia 

Josefina: Cada dia 

 

2. Amb quina freqüència es contestaran els missatges (també recomanem diàriament o 

cada dos dies). 

Carme: Cada dia 

Laia: Cada dia 

Irene: Cada dia 

Josefina: Cada dia 

 

3. Com s'actua en cas que algú desaparegui molts dies seguits sense saber-se el motiu o no 

s'impliqui prou en l'activitat o l'abandoni a la meitat. 

- Es comunicarà al professor i a la resta de companyes. 

- Si s’ha de prendre una decisió ràpida i no hi ha resposta per part d’alguna persona 

durant 3 dies la resta del grup podrà legítimament decidir què fer. 

- Mirarem de posar-nos-hi en contacte via mòbil. 

- Es distribuiran les tasques assignades a aquella persona 

 

4. Quines són les actituds fonamentals (en la línia de les que s'han assenyalat a l'inici 

d'aquest document) que han de regir el comportament dels membres del grup o bé que 

el grup pensa que ha de tenir presents al llarg del treball per a poder funcionar 

correctament. 

- Compromís 

- Transparència 

- Comunicació fluida 

- Sinceritat 

- Dedicació i constància 



- Regularitat 

- Respecte 

- Ajuda als companys i companyes 

- Paciència i tolerància 

- Respecte 

 

5. En cas que algú s'hagi d'absentar durant més de tres o quatre dies, ho haurà de fer 

saber en l'espai Debat. 

- D’acord 

- Es poden pactar dies festius 

 

6. Coordinació: Rotativa 

Tasques relacionades amb la gestió del procés. Se n’encarrega la persona coordinadora: 

 Estar atent a les tasques pendents i als terminis previstos. 

• Recordar aquestes tasques i les dates als altres (estar atent a la temporització). 

• Disposar d'una visió global de les activitats. 

• Iniciar la presa de decisions sobre un tema i recollir la idea definitiva. 

• Establir comunicació amb el consultor o consultora quan sigui necessari. 

• Utilitzar una eina de seguiment i control de les tasques. 

 Temporització de coordinació: 

DIES COORDINADORA 

19 oct. – 9 nov. Laia Lligadas 

10 nov. – 30 nov. Carme Girona 

1 des. – 21 des. Josefina Solé 

22 des. – 11 gen. Irene Pardo 

 

 


