
 Tellfy 

Guia d’instal·lació de Tellfy pel Servei Local de 
Transició Escola Treball

1 
Descarregueu 

l’aplicació 

Tellfy a 

Google Play o 
Apple Store. 

2 
Entreu a 

l’aplicació. El 

primer cop que 

entreu us 

haureu 

d’enregistrar 

per crear un 

nou compte a 

l’aplicació. Feu 

clic al botó 

verd de Crear 

un nou compte 

3 
Per crear un 

nou compte 

d’usuari, 

haureu 

d’entrar el 

vostre correu 

electrònic i 

escollir un 

password amb 

una longitud 

mínima de 7 

caràcters. Cal 

introduir-lo dos 

cops per 

verificar que 

l’heu escrit 

correctament.  

4 
Introduïu el 

vostre nom,  

cognoms i la 

informació 

addicional 

bàsica que 

demana 

l’aplicació. 

5 
De manera 

opcional 

podeu incloure 

una foto de 

perfil de 

l'usuari. Per fer-

ho, feu clic a la 

icona del llapis 

i seleccioneu 

una foto del 

dispositiu o feu 

una foto amb 

la càmera. 

6 
Un cop creat el 

compte ens 

apareixerà la 

pantalla de les 

meves 

Comunitats. 

Farem clic en 

Veure 

Comunitats o 

bé en el botó + 

al menú 

superior per 

poder veure la 

llista de 

comunitats 

disponibles. 
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7 
De la llista de 

comunitats 

disponibles, 

buscarem la 

comunitat 

Servei Local de 
Transició 
Escola Treball i
farem clic en 

el botó Unir-se. 

8 
A la pantalla 

de detall de la 

comunitat, feu 

clic en Unir-se 

a la comunitat. 

9 
Ara ja estem 

units a la 

comunitat del      
SLTET. Ara

caldrà unir-se 

al grup 

Orientador 
Virtual. Farem

clic en Veure 

grups o en el 

símbol + per 

veure tots els 

grups 

disponibles de 

la comunitat.

10 
Buscarem el 

grup 

Orientador 
Virtual al que 
volem 

connectar-nos 

i farem clic en 

Unirse. Els 

grups són 

protegits i 

requereixen 

d’aprovació 

prèvia per 

poder accedir. 

Veureu que 

l’accés al grup 

està pendent 

d’aprovar-se. 

11 
A la pantalla 

de la 

Comunitat es 

podrà veure el 

grup al que 

s’ha demanat 

accés amb 

l’estat de 

Sol·licitud 

pendent 

12 
Un cop el SLTET 
hagi aprovat 

la nostra 

sol·licitud, ja 

podrem 

accedir al 

grup i enviar 
comunicats.




