


                                      Acords i compromisos 
 
 
La carta d’acords i compromisos és un element imprescindible per assolir amb èxit el 
treball en equip en un entorn virtual. La implicació, la col·laboració, l’actitud i la 
responsabilitat dels diferents membres serà, per tant, l’única garantia per a poder portar 
el nostre vaixell a bon port. El vaixell portarà el nom de “Veles e vents”, i els diferents 
tripulants del mateix són: Joan-Vicent Sellés Pla, David Guardiola Claramonte, Mei 
Rosillo Pidemont, Laura González Ortensi i Antoni Pons Moll.  
  
  El tema del nostre projecte serà “L’Humanisme als Països Catalans i Europa”. Pel 
desenvolupament del projecte caldrà crear un bloc de grup que utilitzarem com a diari 
de treball, en el qual quedarà reflectit el procés de creació del projecte, des de la 
presentació del treball, acords, planificació, etcètera, fins a la finalització del mateix.         
 Per a l’elaboració del treball iniciarem un procés de cerca d’informació, tant a la xarxa 
com a la biblioteca de la UOC. La informació obtinguda ens ha de servir per a la creació 
d’un Wiki que durà el nom del tema elegit.  
 
 Aquest document d’acords formalitza, per tant, la responsabilitat dels diferents 
membres del grup, per a poder realitzar un treball coherent. La finalitat és potenciar la 
comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat, a fi de 
garantir un entorn de convivència en el marc del projecte virtual.  
 Per garantir aquesta convivència exposarem tot seguit una sèrie d’acords i 
compromisos. Aquests acords tenen un caràcter obert i estan subjectes a possibles 
esmenes i modificacions. 
  
 

                                             Comunicació 
 

- Per a una comunicació fluïda seria desitjable que cadascun dels membres es connectés 
cada dia a l’espai grup. Si algú preveu que ha de romandre més de 48 hores sense poder-
s’hi connectar, haurà d’avisar a la resta de companys.  

-Els missatges hauran de ser contestats, si és possible, diàriament o com a màxim abans 
de dos dies.  

 -En cas d’incompliment de la clàusula anterior, o d’absències reiteratives sens 
justificació, l’absent rebrà un missatge informatiu recordant-li el seu compromís vers als 
altres companys. Si la situació es perllonga informarem al consultor de la situació. De la 
mateixa manera les tasques assignades a la persona absent seran redistribuïdes entre els 
altres companys. 

- Si fos necessari i per qüestions d’agilitat es consensuarà una trobada sincrònica a 
través del xat. El dia i l’hora aniran en funció de la disponibilitat de cadascú. Les 
conclusions finals de la trobada sincrònica seran recollides i desades a l’espai grup. 

- Si algú decideix abandonar el projecte, per respecte als companys els ho farà saber. La 
resta es reorganitzarà i farà marxa sense el company que abandona. 



                                            Actituds 

- Ens comprometem a esforçar-nos i a donar el millor de nosaltres, tenint en compte, no 
obstant això, les circumstàncies personals de cadascú.  

- Possiblement no tots els membres tenen les mateixes habilitats, per tant caldrà tenir en 
compte aquest factor a l’hora de repartir les feines. Si un membre té dificultats per a 
realitzar la tasca que li ha estat assignada ho farà saber a la resta del grup. De la mateixa 
manera la resta del grup recolzarà al membre amb dificultats en la mesurà que sigui 
possible. Tanmateix, això no ha de significar fer-li tota la feina, ans al contrari, significa 
ajudar-lo per a que pugui realitzar la seva feina. 

 - Cal tenir en compte que el projecte està subjecte a uns terminis de lliurament. 
L’incompliment d’aquest termini suposa un perjudici i l’endarreriment del conjunt del 
grup. Per tant, ens hem de comprometre a fer la nostra tasca dins del termini acordat. Si 
un membre del grup incompleix els terminis, se li farà saber i si és reincident s’acordarà 
amb la resta del grup les mesures a prendre.  

- El lliurament de les tasques s’ha de fer amb el marge de temps suficient, a fi de poder 
superar possibles imprevistos. Aquest marge de temps serà acordat per consens (per 
exemple un dia o dos abans del seu lliurament al consultor). 

- La distribució de les tasques s’anirà fent en funció dels diferents treballs i mitjançant 
criteris consensuats. 

- En cas de no haver entesa amb alguna decisió, es votarà democràticament i elegirem 
l’opció més votada. Si algú no es pronuncia dins dels terminis establerts, serà un vot en 
blanc i en cas d’empat, el coordinador de torn exercirà el vot de qualitat.  

- En cas de malentès o conflicte entre dos membres del grup per qüestions que afectin al 
treball, el coordinador enviarà un correu als membres del grup per tal de convocar una 
reunió virtual. 

- El coordinador serà l’encarregat de lliurar el treball definitiu al professor. 
Preferiblement el dia anterior al lliurament, la resta de membres del grup haurà d’haver 
donat el vist i plau. Si la vesprada del lliurament faltés una persona en donar el seu 
consentiment, el coordinador enviarà el document igualment sense tenir l’aprovació 
d’aquest  membre.  

                                        Llengua i correcció  

-El català serà la llengua de comunicació i d’elaboració del projecte. De la mateixa manera, cal 
tenir cura de la gramàtica i de l’ortografia, a fi d’aconseguir un treball correcte tant en el seu 
contingut com en la seva forma. 

-Quan arribi el moment, els membres del grup consensuaran el programa que haurem d’utilitzar, 
així com el tipus i mida de lletra i els marges, amb l’objectiu de donar uniformitat al treball. 



                                             Fitxers 

- Quan algú treballi en un document ho farà saber a l'espai debat, per evitar que dues o 
més persones treballin en un mateix document.  

-Quan algú deixi un fitxer nou o revisat a l’espai disc també ho comunicarà a l’espai 
general de debat, això és, a la carpeta que porta el nom de “0-General”. 

-Els diferents membres del grup deixaran els documents a les seves carpetes 
corresponents, a fi de mantenir l’ordre i la coherència i facilitar l’accés als altres 
membres. 

-Els membres del grup hauran de llegir i comentar, els documents nous o revisats, a 
l’espai general de debat, deixant així constància del seu interés. 

-Qualsevol modificació que es faci d’un document haurà de ser marcat amb un color 
personal i posteriorment guardat amb una nova nomenclatura (nom, versió i data), a fi 
de no malmetre cap document. Per exemple:  

 * El nom del treball-nom de la persona- versió-data [acords-Toni-v2-30,10,2011] 

 

Joanvi: vermell                     David: Verd          Mei: Blau 

                        Laura: Groc                   Toni: Marró 

 

 

                                             Coordinació 

- A causa de les circumstàncies actuals i a la situació d’endarreriment que ens trobem, 
els tres primers coordinadors del grup seran:   

*Joanvi   ; *David ; *Antoni  

-Posteriorment, una vegada hagin complert el procés d’aclimatació a l’assignatura, la 
coordinació recaurà a les mans de: 

*Laura ; * Mei 

-La coordinació, no obstant això, estarà subjecte a possibles modificacions tan bon punt 
la nostra situació s’hagi normalitzat. Quan tots els membres s’hagin incorporat, cap la 
possibilitat d’una coordinació rotatòria per orde alfabètic. Tot i això, si el grup ho 
considera convenient i el coordinador accedeix, un membre del grup podrà repetir en el 
càrrec. 



                       Clàusula de modificacions i esmenes 

Tots aquests acords inicials estan subjectes a tot tipus d'esmenes, apedaçaments i modificacions, 
per mor de la nostra situació. De la mateixa manera, si durant el decurs del projecte es necessari 
fer alguna modificació dels acords, aquestes hauran d’obtenir el suport necessari. 

 


