
DIFERÈNCIES ENTRE EL XAT DE HANGOUTS I UNA REUNIÓ DE GOOGLE MEET 
En el document sobre l’organització de la tercera avaluació del cus 2019-20, en l’apartat sobre 
l’organització horària s’esmenta que  

L’organització horària 

10. Durant els 45 minuts de la sessió, el professorat estarà disponible i l’alumnat es podrà                
comunicar via hangout (xat del correu de l’institutcubelles.cat) amb el professor-a que tingui a cada               
sessió. 

12. En la mesura del possible i si s’escau, el professorat farà una sessió a la setmana via Google                   
meet amb tot l’alumnat dels seus grups. 

Quan en el punt 10 es diu que el professorat estarà disponible quant l’alumnat té aquella classe,                 
es refereix a que l’alumnat que ho necessiti podrà contactar durant la sessió a través del xat del                  
hangouts, si es vol contactar en directe. Sinó, sempre hi ha l’opció de contactar enviant un                
correu electrònic. L’alumnat no està obligat a assistir a totes les sessions només en els casos                
que se’l convoqui a una reunió de Google meet. 

 

EL XAT DE HANGOUTS 

Per entrar al xat del hangouts, cal tenir obert el gmail de l’institutcubelles.cat 

 



Si estic a l’hora de matemàtiques, i per exemple vull fer una pregunta a la professora de                 
matemàtiques Noemi Visedo 

 

Una vegada que selecciono l’usuari, a la dreta de la pantalla s’obrirà la finestra del xat 

 



REUNIÓ DE GOOGLE MEET 

En canvi, per participar en una videoconferència de Google Meet, cal rebre prèviament una              
invitació per email per part del professor o de la professora que la convoca. També, puc rebre                 
l’enllaç per a participar en un meet a través de Google classroom. 

 

Quan sigui l’hora d’inici del Google meet al qual hem estat convocats, obrirem Google meet 

 



Tant el xat de hangouts com  Google meet també tenen la seva app tant per Andoid com per IOS 

 

Aquesta és la app per poder fer el xat de Hangouts 

 

Aquesta és l’app per poder participar en una reunió de Google Meet. 


