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Orla B2 – Procediment 

 
Benvolguts/des famílies i alumnes de 2n de BTX, 
 
Ens plau comunicar-vos que, finalment, les fotos de l’Orla 2020 es podran fer a Foto Estudi La Seu, 
Tot i que ja havíem enviat unes primeres instruccions per fer-les des de casa, el progressiu 
desconfinament permetrà que es pugui fer una orla més professional, com en edicions anteriors. 
 
Motivat a la situació que estem vivint aquests dies, el fotògraf no podrà desplaçar-se a l’Institut per 
fer les fotos als alumnes, però si que les podrà fer al seu estudi de La Seu. 
 
Amb la intenció que tots trobeu el moment per anar-hi, deixarem un termini ampli de dies: les fotos 
es podran fer a Foto Estudi La Seu (c/ Regència d’Urgell, 10 baixos) del 15 de maig al 30 de juny. 
Si dins aquestes dates els alumnes no poden desplaçar-se a fer la foto a l’estudi, i amb la intenció 
que ningú no quedi exclòs de l’orla, també podran enviar-la per correu electrònic 
(fotoestudilaseu1@hotmail.com), seguint aquestes indicacions: 
 

1- Cal que l’alumnat es faci una foto amb el mòbil, amb aquestes indicacions: 
a. Bona qualitat 
b. Foto tipus carnet 
c. No selfie 
d. Fons blanc 
e. Bona il·luminació 
f. Imatge frontal 
g. Amb posat natural, sense ganyotes 

 
2- Quan la tingui feta, ha de posar-hi el nom d’aquesta manera: Cognom1_Nom_B2X (on la X 

representa el grup a què pertany l’alumnat) 
 

3- L’ha d’enviar per correu electrònic a Foto Estudi La Seu, abans de les 23:59 del dimarts 
30 de juny a fotoestudilaseu1@hotmail.com  

 
Es proposa que la foto se la facin tots els alumnes, tot i que després n’hi hagi que no vulgui comprar 
l'Orla. El preu de la Orla és de 15€ i inclou: Orla + 4 fotos carnet + 1 foto cartera +1 foto 10x15. 
També s’ofereix la possibilitat de demanar l’Orla ja emmarcada per 21€ (Orla emmarcada + 4 fotos 
carnet + 1 foto cartera +1 foto 10x15).  
 
Un cop tinguem l’orla acabada els alumnes o famílies podran passar a recollir-la per la botiga 
(se’ls avisarà la data), on abonaran el preu de la que hagin encomanat. Per tant, cal confirmar el 
més aviat possible si les famílies volen quedar-se l’orla, l’orla emmarcada o no volen l’orla. Ho poden 
fer a través dels grups de classe i/o correu electrònic a la Coordinadora de Batxillerat, Belén Riado 
(a.riado@insjoanbrudieu.cat). 
 
Us agraïm la col·laboració i us desitgem que estigueu bé de salut i amb molts ànims per continuar 
endavant. 
 
Salutacions cordials, 
 
Xavier Falcó Gres 
Director 
Institut Joan Brudieu 
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