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IFE 1r-2n 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Havent començat el curs escolar 2021-2022, us convoquem a les reunions de pares i mares d'inici 
de curs que tindran lloc el dilluns 4 d’octubre, a les 19:00 hores, per videoconferència mitjançant 
l’aplicatiu Google Meet, clicant els següents enllaços: 
 

IFE 1r i 2n curs • meet.google.com/kve-dzkh-psg 

 
Tot i que rebreu la invitació mitjançant el correu electrònic de què disposem a ALEXIA, i que hi ha 
notícia al web de l’Institut amb els enllaços pertinents, també hi podreu entrar d’aquesta manera: 

1. Busqueu l’aplicació Google Meet al navegador amb aquesta adreça: 
https://meet.google.com/. 

2. Us apareix la pàgina en qüestió. Allà on diu “Introdueix un codi o un enllaç” heu d’escriure el 
codi de la reunió: 
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3. La connexió no és directa ja que una vegada heu fet la petició per afegir-vos a la reunió, el 

tutor l’ha de veure i l’ha d’acceptar la petició. Cal tenir en compte que poden passar uns 
instants entre el moment que es fa la petició i l’acceptació. A l’esquerra el que veu el 
pare/mare i a la dreta el que veu el professor. 

 

 
 

4. Quan demaneu la connexió, us demanaran que doneu permís al micròfon i al vídeo per poder 
parlar o emetre la imatge, i així ser usades durant la videoconferència. Haureu d’acceptar 
aquestes peticions. 

 

mailto:iesjoanbrudieu@xtec.cat
http://www.insjoanbrudieu.cat/
https://meet.google.com/kve-dzkh-psg
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/kve-dzkh-psg


 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu  

 

 

 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27  25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03  Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 
A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.insjoanbrudieu.cat  

  
 

5. El vídeo i l’àudio poden ser habilitats o deshabilitats quan desitgeu. De fet, es recomana que, 
per evitar sorolls ambients, tots els àudios estiguin deshabilitats i només s’habilitin en el 
moment puntual que desitgeu parlar. 

 

  
activeu i/o desactiveu 

micròfon 
activeu i/o desactiveu 

càmera 

 
6. Si hi ha cap problema, haureu de posar-vos en contacte, en primer lloc, amb el professorat 

tutor personal (TP) i, en segon lloc, amb el professorat tutor de grup (TG): 
 

IFE 1r i 2n 
TG Jaume Macià j.macia@insjoanbrudieu.cat 

TP Adrià Pérez a.perez.1@insjoanbrudieu.cat 

 
 
La reunió, presidida pel professorat tutor de grup acompanyat del professorat tutor personal, tindrà 
l’ordre del dia següent: 

1. Organització i normativa de funcionament del curs 2021-2022 
2. Avaluacions 
3. Activitats generals 
4. ALEXIA 

 
Observacions respecte a la reunió telemàtica: 

 Cal tenir els micròfons silenciats. 

 No es pot utilitzar cap mitjà d’enregistrament de veu i/o imatge de la reunió ateses les 
previsions en matèria de protecció de dades.  

 
Ben atentament, 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, 20 de setembre de 2021 
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