
 
 

 
 

Degut a la situació sanitària en què ens trobem actualment, la Biblioteca 

Districte 4 ha adaptat els seus serveis i les seves activitats adequant

normatives de protecció 

per això que els clubs de lectura que tradicionalment hem vingut fent de 

manera presencial actualment es duen a terme a través de l'eina Tellfy, una 

aplicació que permet la comunicació entre les p

de manera privada i segura.

 

En previsió que aquest curs 2020/2021 no puguem reprendre les sessions 

presencials i tenint en compte les possibilitats que ens ofereix Tellfy hem decidit 

obrir els clubs de lectura infantils

compartir amb nosaltres el gust per la lectura.

 

Si les vostres filles i fills estan

als següents enllaços trobareu les indicacions de com accedir al club que els 

pertoca per edat:  

* Club Tastalletres (1r i 2n de primària)

* Club Menjamots (3n i 4t

* Club Devorallibres (5è i 6è de primària)

 

El funcionament del club és el següent: cada mes proposem una lectura i els 

infants han de llegir el llibre en el termini d'un mes, aproximadament. El dia de 

la sessió fem una trobada virtual

relacionada.  

 

Si finalment us apunteu a un

fills  (nom i cognoms, edat, curs, número de carnet de la biblioteca,

electrònic i telèfon de contacte). I un cop us apunteu us enviarem la informació 

referent a les dates de les ses

CLUBS DE LECTURA 

Degut a la situació sanitària en què ens trobem actualment, la Biblioteca 

Districte 4 ha adaptat els seus serveis i les seves activitats adequant

 de la salut per a totes les persones que hi participen. És 

els clubs de lectura que tradicionalment hem vingut fent de 

manera presencial actualment es duen a terme a través de l'eina Tellfy, una 

aplicació que permet la comunicació entre les persones membres de cada club 

de manera privada i segura.  

En previsió que aquest curs 2020/2021 no puguem reprendre les sessions 

presencials i tenint en compte les possibilitats que ens ofereix Tellfy hem decidit 

obrir els clubs de lectura infantils per tal de permetre que nous infants

compartir amb nosaltres el gust per la lectura.  

Si les vostres filles i fills estan interessades en participar a un dels nostres clubs, 

als següents enllaços trobareu les indicacions de com accedir al club que els 

(1r i 2n de primària) 

(3n i 4t de primària) 

i 6è de primària) 

l club és el següent: cada mes proposem una lectura i els 

infants han de llegir el llibre en el termini d'un mes, aproximadament. El dia de 

la sessió fem una trobada virtual on parlem sobre el llibre i fem alguna activitat 

unteu a un club, necessitarem les dades de les vostres filles i 

(nom i cognoms, edat, curs, número de carnet de la biblioteca,

telèfon de contacte). I un cop us apunteu us enviarem la informació 

referent a les dates de les sessions i els llibres que proposem. 

Degut a la situació sanitària en què ens trobem actualment, la Biblioteca 

Districte 4 ha adaptat els seus serveis i les seves activitats adequant-les a les 

de la salut per a totes les persones que hi participen. És 

els clubs de lectura que tradicionalment hem vingut fent de 

manera presencial actualment es duen a terme a través de l'eina Tellfy, una 

ersones membres de cada club 

En previsió que aquest curs 2020/2021 no puguem reprendre les sessions 

presencials i tenint en compte les possibilitats que ens ofereix Tellfy hem decidit 

al de permetre que nous infants puguin 

participar a un dels nostres clubs, 

als següents enllaços trobareu les indicacions de com accedir al club que els 

l club és el següent: cada mes proposem una lectura i els 

infants han de llegir el llibre en el termini d'un mes, aproximadament. El dia de 

on parlem sobre el llibre i fem alguna activitat 

club, necessitarem les dades de les vostres filles i 

(nom i cognoms, edat, curs, número de carnet de la biblioteca, un correu 

telèfon de contacte). I un cop us apunteu us enviarem la informació 



 
 

Us adjuntem també un manual d'ús de Tellfy que hem elaborat per si us pot ser 

d'utilitat. Tanmateix estem a la vostra

dubte.  

 

Pel que fa a les activitats tenim tres

-Nascuts per llegir (de 0 a 3 anys)

-Llegir per a créixer (de 3 a 6 anys)

-Aventura de Llegir (a partir de 6 anys)

 

Actualment, però, no podem fer cap activitat presencial i de moment no tenim 

activitats virtuals previstes. Estem treballant pe

 

Si vol rebre informació sobre els cicles, cal que passi per la biblioteca a 

inscriure's i rebrà per correu tota la informació.

 

 

Gràcies per utilitzar els nostres serveis.

 

Us adjuntem també un manual d'ús de Tellfy que hem elaborat per si us pot ser 

d'utilitat. Tanmateix estem a la vostra disposició en cas que tingueu algun 

Pel que fa a les activitats tenim tres cicles d'activitats infantils: 

Nascuts per llegir (de 0 a 3 anys) 

a créixer (de 3 a 6 anys) 

Aventura de Llegir (a partir de 6 anys) 

Actualment, però, no podem fer cap activitat presencial i de moment no tenim 

activitats virtuals previstes. Estem treballant per oferir-ne més endavant.

Si vol rebre informació sobre els cicles, cal que passi per la biblioteca a 

inscriure's i rebrà per correu tota la informació. 

Gràcies per utilitzar els nostres serveis. 

 

 

Us adjuntem també un manual d'ús de Tellfy que hem elaborat per si us pot ser 

disposició en cas que tingueu algun 

Actualment, però, no podem fer cap activitat presencial i de moment no tenim 

ne més endavant. 

Si vol rebre informació sobre els cicles, cal que passi per la biblioteca a 



 
 

Connecta’t a Tellfy, connecta’t amb la bd4

Tellfy és una aplicació mòbil que et permetrà poder connectar amb la biblioteca 

i la resta de membres del club de lectura o del cicle del qual formes part. 

D’aquesta manera podràs seguir connectat/da amb la bd4. 

A continuació t’indiquem els passos a segui

 

1. Descarregar l’appTellfy

mòbils (es troba disponible per a Android i IPhone): 

 

 

 

Connecta’t a Tellfy, connecta’t amb la bd4

Tellfy és una aplicació mòbil que et permetrà poder connectar amb la biblioteca 

i la resta de membres del club de lectura o del cicle del qual formes part. 

D’aquesta manera podràs seguir connectat/da amb la bd4.  

A continuació t’indiquem els passos a seguir:  

Descarregar l’appTellfy. Busca l’app de Tellfy al teu cercador d’aplicacions 

mòbils (es troba disponible per a Android i IPhone):  

Connecta’t a Tellfy, connecta’t amb la bd4 

Tellfy és una aplicació mòbil que et permetrà poder connectar amb la biblioteca 

i la resta de membres del club de lectura o del cicle del qual formes part. 

. Busca l’app de Tellfy al teu cercador d’aplicacions 

 



 
 

2. Un cop la trobis l’has de descarregar i instal·lar: 

3. Un cop instal·lada, obre l’aplicació i crea un compte nou: 

Un cop la trobis l’has de descarregar i instal·lar:  

 

Un cop instal·lada, obre l’aplicació i crea un compte nou:  

 

 

 

 



 
 

4. Només has d’introduir el teu correu electrònic i una contrasenya de 7 

dígits:  

5. Un cop creat el teu compte de Tellfy

rebràs un correu electrònic a l’adreça amb la qual t’has donat d’alta, per 

tal de confirmar el 

confirmis. Revisa, per si de cas, la bústia de correu no desitjat si veus que 

no reps cap correu electrònic de Tellfy.

 

 

 

 

 

 

 

Només has d’introduir el teu correu electrònic i una contrasenya de 7 

 

Un cop creat el teu compte de Tellfy (recorda posar nom i cognom real) 

rebràs un correu electrònic a l’adreça amb la qual t’has donat d’alta, per 

tal de confirmar el procés de creació del teu compte. Caldrà que el 

confirmis. Revisa, per si de cas, la bústia de correu no desitjat si veus que 

no reps cap correu electrònic de Tellfy.  

Només has d’introduir el teu correu electrònic i una contrasenya de 7 

(recorda posar nom i cognom real) 

rebràs un correu electrònic a l’adreça amb la qual t’has donat d’alta, per 

procés de creació del teu compte. Caldrà que el 

confirmis. Revisa, per si de cas, la bústia de correu no desitjat si veus que 



 
 

6. Torna a obrir l’aplicació Tellfy

 

7. T’apareixerà la pàgina següent: 

 

Torna a obrir l’aplicació Tellfy i clica al botó verd amb el signe +

 
 

 

T’apareixerà la pàgina següent:  

 

i clica al botó verd amb el signe + 



 
 

8. Hauràs de clicar a “Buscar comunidades” i escriure “BD4”, un cop facis 

això el resultat será el següent, primer trobaràs la pantalla de l’esquerra i 

hauràs de clicar  

hauràs de clicar “Unirse a la comunidad”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauràs de clicar a “Buscar comunidades” i escriure “BD4”, un cop facis 

xò el resultat será el següent, primer trobaràs la pantalla de l’esquerra i 

hauràs de clicar  “UNIRSE” després accediràs a la pantalla de la dreta

“Unirse a la comunidad”:  

Hauràs de clicar a “Buscar comunidades” i escriure “BD4”, un cop facis 

xò el resultat será el següent, primer trobaràs la pantalla de l’esquerra i 

després accediràs a la pantalla de la dreta i 

 



 
 

 

 

9. Fet això ja formaràs part de la Comunitat de la Biblioteca Districte 4! Ara 

només caldrà que demanis accés al grup que prefereixis. Clicant sobre 

“Ver grupos” podràs escollir un club de lectura si ja hi estaves inscrit o 

inscrita prèviament o bé pots escol

 

• SèrieAddictes: amb novetats, noticies i debats sobre sèries 

de televisió.

• Òpera 4: amb novetats, noticies i debats sobre el món de 

l’òpera. 

 

 

10. Un cop seleccionis el grup

nosaltres et confirmarem l’accés

Fet això ja formaràs part de la Comunitat de la Biblioteca Districte 4! Ara 

només caldrà que demanis accés al grup que prefereixis. Clicant sobre 

“Ver grupos” podràs escollir un club de lectura si ja hi estaves inscrit o 

inscrita prèviament o bé pots escollir algun dels dos cicles oberts: 

SèrieAddictes: amb novetats, noticies i debats sobre sèries 

de televisió. 

Òpera 4: amb novetats, noticies i debats sobre el món de 

l’òpera.  

 

 

seleccionis el grup hauràs de clicar al botó “Unirse”

et confirmarem l’accés.   

Fet això ja formaràs part de la Comunitat de la Biblioteca Districte 4! Ara 

només caldrà que demanis accés al grup que prefereixis. Clicant sobre 

“Ver grupos” podràs escollir un club de lectura si ja hi estaves inscrit o 

lir algun dels dos cicles oberts:  

SèrieAddictes: amb novetats, noticies i debats sobre sèries 

Òpera 4: amb novetats, noticies i debats sobre el món de 

“Unirse”. Després 


