
PAC1 · Competències TIC en llengua i literatura catalanes 

 

 
 

GRUP @AVENÇ 
Dolors Silva Franco 

Albert Giménez Serra 
Mònica Solé Suca 

Txell Aixendri Freixes 
 

 
Acords inicials de funcionament i coordinació 

 
 

1. Temàtica 
 
• “El modernisme”. Dins del focus 1 volem tractar aquest corrent literari buscant 

quins són els criteris que el fan extensible a tot el continent i veure quina és la 
peculiaritat de cada lloc per arribar a la conclusió de si el concepte de literatura 
europea es pot aplicar realment i per què. 

 
2. Freqüència i compromís de connexió 

 
• Connectar-se cada 24 hores, encara que només sigui per veure la feina que han 

fet els companys. 
• Donarem respostes als missatges en un màxim de 48 hores. 
• Quan algú tingui cap problema per a connectar-se ho haurà de fer saber, si és 

possible, uns tres dies abans per a que la resta del grup pugui redistribuir les 
tasques.  
 
 

3. Actituds principals del grup 
 
• Compromís 
• Transparència 
• Constància 
• Respecte 
• Ajuda als companys 

 
En el cas que algun component del grup hagi d’estar un temps sense poder fer aportacions 
al treball ho haurà de comunicar uns tres dies abans a la resta del grup i es repartirà la seva 
part de la feina de manera equitativa. En cas que deixi l’assignatura es durà a terme la 
mateixa postura.  
 
 

4. Responsabilitats en les àrees comunes i les individuals 
 

• Coordinació rotatòria entre tres persones; l'altra s'encarregarà de la gestió de les 
carpetes a l'àrea de fitxers. La nostra proposta de coordinació és la següent: 

 
  PAC1: Albert Giménez Serra 
  PAC2: Mònica Solé Suca 
  PAC3: Txell Aixendri Freixes 
  PF: Albert Giménez Serra 
  Gestió fixa de les carpetes: Dolors Silva Franco 
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• A les àrees comunes cada integrant és responsable de la seva tasca. Tanmateix, 
la resta del grup podrà revisar les tasques individuals i d’aquesta manera obtenir 
una visió global del projecte. 

 
 

5. Presentació dels treballs 
 
• Per a cada PAC es crearan les carpetes corresponents de les quals penjaran les 

subcarpetes que siguin necessàries.  
 
• Els documents que es vagin incorporant a les carpetes tindran la denominació 

referent al treball en procés amb el número 1 per al primer, 2 per al segon i així 
fins que finalitzi la tasca. També posarem les nostres inicials per a saber qui va 
fent les aportacions o correccions corresponents.  (Ex. Acords_inicials_5_dsf) 

 
• Per a la confecció dels documents utilitzarem el programa de tractament de 

textos Word. Usarem el tipus de lletra Arial 11. Justificarem el document a dreta i 
esquerra.  

 
 
Com a punt final, ens reiterem en les actituds principals del grup i que qualsevol 
circumstància, situació, eventualitat, etc... que pugui afectar la dinàmica del grup es tractarà 
de forma consensuada per part de tots els integrants.  
 
 
 


