
 

 

 

Atenció Famílies: 

S’acosta l’última setmana de curs. Com ja sabeu, a l’escola sempre fem que aquesta setmana sigui més                 

lúdica i l’aprofitem per acomiadar-nos per l’estiu. 

Aquest any no volem perdre aquest moment que tant ens agrada compartir amb l’alumnat, així que us                 

proposem una tutoria virtual per a cada curs per fer aquest comiat; Les farem mitjançant videotrucada. Tot                 

seguit us donem algunes indicacions que ajudaran a que aquest comiat sigui ben especial: 

Us recomanem que feu servir un ordinador sempre que sigui possible, així serà més còmode per a poder                  

veure a totes les persones. Per poder veure a tothom alhora, i que no es vagin canviant les imatges a                    

mesura que anem parlant, instal·leu l’extensió de google que es diu “Meet Grid View” (aquí teniu l’enllaç:                 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoioip); 

una vegada ho tingueu instal·lat, reinicieu l’ordinador.  

És cert que moltes famílies ja ho teníeu instal·lat, però darrerament han fet actualitzacions i han donat                 

alguns errors; us recomanem desinstal·lar-la i tornar-la a instal·lar. (Per als dispositius mòbils no funciona               

aquesta extensió). 

 

 

 

Recordem que és important que durant la videoconferència tinguem el micròfon tancat i només l’obrim en                

els moments que se’ns indiqui; qualsevol soroll pot fer que no puguem escoltar bé a la persona que parla i                    

fa que la videotrucada no pugui avançar. Tenim moltes ganes d’escoltar-vos a tots i totes, per això                 

necessitem que respectem les normes de participació i tanquem el micròfon. 

Finalment, no volem oblidar que aquesta videotrucada final té un caràcter festiu, així que us convidem a                 

que us prepareu un petit pica-pica per celebrar cadascú des de casa seva aquest final de curs. Us hi                   

esperem, tenim moltes ganes de veure-us a tots i totes! 

 

Us animem moltíssim a assistir a aquesta última videotrucada de cada curs. Penseu que serà ben especial i                  

que tots i totes les mestres estem preparant unes sorpreses  finals que us encantaran!! 

FAMÍLIES, US ESPEREM!! 

Una abraçada! 
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