
 
 
 
IMPORTANT: CAL LLEGIR LES SEGÜENTS INDICACIONS ABANS       

D’APUNTAR-SE A LES CLASSES DE CONVERSA I TALLER. 
 

 

● La graella per apuntar-se a les classes de conversa telemàtiques          
estarà disponible online. No es podrà apuntar ningú fins el          

divendres al matí (en el cas de conversa d’anglès i francès) o vespre             
(taller de francès) per la setmana següent. Sempre comproveu la          

data de la classe per saber que és la graella correcta. Si algú             
s’apunta abans de dissabte, el seu nom s’eliminarà. 

 

● Si algú no té accés al document compartit, ha d’enviar un correu a             
eoiosona@xtec.cat indicant el nom i cognoms i el correu electrònic          

amb el que vol que li donem permís al document. 
 

● Aquesta graella és un document compartit on els canvis fets es van            

guardant automàticament. NOMÉS HEU D’APUNTAR EL VOSTRE       
NOM I NO CAL ENVIAR RES. 

 
● No us enviarem nous enllaços cada setmana ja que sempre seran els            

mateixos documents (només canviarà la data).  

 
● Si algú s’apunta i no pot assistir, ha d’esborrar el seu nom de la              

graella com a mínim mitja hora abans del començament de la classe            
o taller. D’aquesta manera un altre company o companya que s’hagi           

quedat fora per manca de places tindrà l’opció d’assistir-hi. 
 

● Si no esborra el seu nom com a mínim mitja hora abans de             

començar la classe, quedarà penalitzat i no es podrà tornar a           
apuntar fins passades dues setmanes. 

 
● Degut a les places tan limitades, preguem que només us apunteu un            

dia a la setmana perquè tothom tingui l’opció d’assistir-hi. 
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● El nombre màxim d’alumnes serà de 8 a les classes de conversa            
d’anglès i francès (4 alumnes cada mitja hora) i de 10 al taller de              

pronunciació de francès. Respecteu el nombre màxim per franja. 
 

● Per apuntar-se és imprescindible que estigui al corrent del         

pagament de la quota de material. 
 

● L’enllaç per unir-se a la reunió està disponible a la graella on us heu              
apuntat. 

 

● Recomanem utilitzar Google Chrome i un correu @gmail o         
@eoiosona.cat per connectar-se a la sessió de hangouts meet. 

 


