
 Roquetes, 28 de setembre de 2020 
 

A l’atenció de les famílies de l’alumnat del centre 

Benvolguts/ Benvolgudes, 

A partir del proper 5 d’octubre, celebrarem les reunions informatives dels 
tutors i tutores amb les famílies seguint aquest calendari: 

CURS DATA HORA APLICACIÓ 

1r d’ESO dilluns 5 d’octubre 7  de la tarda Google Meet 

2n d’ESO dimarts 6 d’octubre 7  de la tarda Google Meet 

3r d’ESO dimecres 7 d’octubre 7  de la tarda Google Meet 

4t d’ESO i Aula Oberta dijous 8 d’octubre 7  de la tarda Google Meet 

Batxillerat dimarts 13 d’octubre 7  de la tarda Google Meet 

Cicles i FP Bàsica dimecres 14 d’octubre 7  de la tarda Google Meet 

Enguany, per les circumstàncies derivades de la pandèmia, el format de les 
trobades serà telemàtic mitjançant l’aplicació Google Meet. Per tal d’accedir-hi 
haureu d’entrar al correu corporatiu dels vostres fills i filles 
(institutroquetes.cat) i acceptar la invitació que us haurà arribat de part del tutor 
o tutora del seu grup. 

Us hi esperem a tots! 

Atentament, 

Manel Reverté,  

Director 

 

 

 

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ 

..................................................................................., com a pare/mare/ 
tutor/a legal de l’alumne/a ...................................................... del grup ....... de 
............................HE REBUT la informació sobre la reunió telemàtica de les 
famílies amb els tutor/ les tutores del proper dia ...... d’octubre de 2020. 

ASSISTIRÉ   SÍ   NO   

 

Signatura:       Data i lloc:  



                                                                       

NOU CANAL DE COMUNICACIÓ AMB LES 

FAMÍLIES (Aplicació Tellfy) 

A partir d’aquest nou curs 20-21 la informació de l’alumnat relativa a faltes 
d’assistència, observacions i d’altres d’interès de la comunitat educativa de 
l’Institut Roquetes us arribarà mitjançant l’app Tellfy.  

Es tracta d’una aplicació gratuïta, que manté totalment la privacitat de dades 
dels usuaris (ningú veurà el vostre número de mòbil o correu), que no admet 
converses i que només s’utilitzarà per a donar-vos informació rellevant del 
centre,  del grups dels vostres fills o filles i del vostre fill o filla en particular.  

En la situació actual creiem que és molt important disposar d’un mitjà de 
comunicació immediat i efectiu per donar-vos indicacions precises de manera 
oficial. 

Com instal·lar Tellfy al vostre mòbil? 

1) Descarrega l'aplicació del Google Play o App Store en 

funció del sistema que utilitzeu.  

2) Crea el teu compte d’usuari fent un clic a «Crea un 

compte». 

3) Registra’t amb el mateix correu que has donat al centre 

educatiu i posa una contrasenya. Clica «Acceptar i 

continuar» 

4) Per defecte, si has posat el mateix correu que tenim 

informat, ja us apareixerà la nostra comunitat: “Institut 

Roquetes”: http://tfy.to/CMLQPKMQ 

5) En cas que no es visualitzi l’accés al centre: 

- Clica el símbol de la part inferior pantalla, i després prem “Cercar 

comunitats” per buscar el nostre centre educatiu i demanar d'unir-te a la nostra 

comunitat.  

6) Un cop heu accedit a la comunitat, cerqueu el grup (o grups) del vostre fill/ filla 

clicant al Cercador de grups. En fer la sol·licitud, poseu “Soc el pare de ...../ Soc la 

mare de... / Soc el tutor legal de ....” segons la vostra circumstància personal. Un 

màxim de dos persones per alumne poden rebre les informacions.  

7) Un cop l'administrador del centre hagi aprovat la vostra sol·licitud, ja rebreu 

notificacions a l'aplicació. 

http://tfy.to/CMLQPKMQ

