
Altres usos amb què es pot combinar Més informació
Google Suite. Web de bones pràctiques per a l’ús de les 
aplicacions de Google adreçat al personal docent col·la-
borador.
Aprenentatge per producte. Consells, guies i altres 
recursos per a l’ús de G Suite al lloc de treball.

 Guia d’usos docents amb Google Apps a la UOC 

Planificació 
i gestió del temps

3
Missatgeria
instantània

És un sistema de converses textuals semisíncrones basat 
en l’aplicació Hangouts Chat que integra múltiples funcio-
nalitats que amplien les possibilitats d’aquesta forma de 
comunicació. A més d’establir converses entre dos o més 
participants, permet crear sales virtuals, enviar missatges 
a diversos participants a la vegada, adjuntar fitxers des del 
Drive o crear converses al xat de vídeo (Hangouts Chat). A 
més, a banda d’usuaris humans, amb Hangouts Chat tam-
bé podem convidar bots a les converses perquè desenvolu-
pin tasques i funcions diverses.

L’ús de la missatgeria instantània és especialment útil en 
dispositius mòbils, ja que fomenta el treball ubic, apor-
ta immediatesa i reforça la proximitat sense perdre la 
connectivitat amb l’entorn, les eines i les aplicacions que 
utilitzem.

Eina implicada:

Hangouts Chat

Amb qui 
ho fem servir?

Estudiants

Docents

Estudiant

Docent

Com ho fem?

Coses que 
podem fer?

 Conversa informal de 
missatgeria instantània entre 
estudiants.
Dos o més estudiants inicien 
una conversa espontània-
ment amb finalitats diferents 
relacionades amb l’activitat 
formativa; dos o més estu-
diants comparteixen una sala 
virtual amb un o més fils de 
conversa com a canal de co-
municació permanent i ubic.

 Canal de missatgeria 
instantània d’un equip 
de treball d’estudiants.
Sala virtual amb un o més 
fils de conversa com a canal 
de comunicació permanent i 
ubic per a mantenir conver-
ses vinculades a activitats 
d’aprenentatge col·laboratiu 
relacionades amb metodo-
logies com ara l’ABP (apre-
nentatge basat en projectes), 
jocs de rol o treballs en grup 
com a part de la seva dinà-
mica.

 Canal de missatgeria 
instantània en tasques i 
projectes d’equips docents. 
Sala virtual amb un o més 
fils de conversa com a canal 
de comunicació permanent 
i ubic, per a mantenir con-
verses entre equips docents 
que treballen de manera 
col·laborativa amb finalitats 
diverses; per exemple, pro-
fessorat propi amb professo-
rat col·laborador per a crear 
noves assignatures, docents 
investigadors que generen 
un article en el marc d’un 
grup de recerca, direccions 
docents i professorat propi 
en el disseny de programes, 
etc. 

1. Defineix o decideix la finalitat (ús docent).

2. Decideix quina opció prefereix: començar una
conversa simple, crear una sala virtual o iniciar
un nou fil.

3. Selecciona i convida els participants.

4. Inicia la conversa enviant el primer missatge.

5. Participa en la conversa d’acord amb el seu rol.

Convocant Participants

1. Reben una notificació de nous missatges o
d’invitació a un nou xat.

2. Entren al xat.

3. Participen en la conversa d’acord amb el seu
rol.

Cal 
tenir 
en 
compte 
que...

Tant estudiants com docents poden utilitzar converses i canals de 
missatgeria instantània, el responsable de les quals és la persona 
que inicia la conversa o crea un canal a què convida altres partici-
pants. Tanmateix, les persones que hi són convidades tenen el dret 
de refusar la seva participació.

En el marc de l’activitat docent la missatgeria instantània no pot 
ser utilitzada indiscriminadament. No és recomanable que docents 
i estudiants proposin converses de missatgeria instantània amb 
altres participants de manera directa i espontània. 

Els participants en les converses o en els canals de missatgeria 
instantània n’han de poder conèixer les característiques i les condi-
cions abans d’acceptar-les (finalitat, durada, participants, etc.).

La UOC té un model educatiu basat en l’asincronia i la ubiqüitat. 
Això permet garantir la màxima flexibilitat d’accés a tots els estu-
diants. D’acord amb aquest principi, la missatgeria instantània no 
ha de ser mai una condició per a fer amb èxit una activitat docent o 
superar una assignatura.

Es recomana reservar la missatgeria instantània per a usos infor-
mals o complementaris a l’activitat docent, i evitar-ne la utilització 
no controlada entre docents i estudiants. Per a aquests casos és 
recomanable optar per la videoconferència prèviament planificada 
o el Gmail.
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