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                   TALLERS VIRTUALS          

 

 

Què son els tallers virtuals? 

Els tallers virtuals son activitats per aprendre sobre alguna matèria / tema, 
sota la conducció d’una persona especialitzada; poden ser de literatura, 
escriptura, creixement personal o altres.  

La modalitat virtual d’aquests tallers permet la interacció entre persones 
físicament allunyades, tot aprofitant els avantatges que ofereixen els 
mitjans digitals: participar quan i des d’on vagi millor, compartir fàcilment 
articles, vídeos i altres documents que enriqueixen les l’aprenentatge, 
faciliten les intervencions dels altres participants sense perdre’n cap 
intervenció, etc.  

 

Tellfy, el canal dels tallers virtuals. 

Els nostres tallers es fan a través de Tellfy, eina semblant al Whatsapp, amb 
l’ avantatge que respecta la privacitat de les persones perquè protegeix les 
dades personals dels participants (ningú no veu ni té accés al número de 
telèfon de la resta d’usuaris ni a altres dades personals). Disposeu 
d’informació i ajudes sobre Tellfy: https://www.tellfy.com/es/ o també a la 
notícia web:   

https://bibliotecatarragona.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/noticia/Tellfy 

 

Qui pot participar? 

En aquests tallers poden participar els majors de 18 anys, interessats en 
aprendre i compartir coneixements; per participar es imprescindible 
descarregar-se l’aplicació Tellfy.  

 

Durada dels tallers. 

Els tallers tenen una durada mensual. Cada mes, si volem continuar, hem 
de sol·licitar-ne la inscripció. 

https://www.tellfy.com/es/
https://bibliotecatarragona.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/noticia/Tellfy
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Com funcionen?  

A l’inici de cada taller el conductor/a et donarà les indicacions sobre el seu 
funcionament: lectures, materials que es visionaran, calendaris, etc. Et 
donarà claus pel seguiment dels temes proposats, moderarà les 
intervencions dels participants i et podrà convidar a esdeveniments com ara 
vídeo trobades; normalment en cada taller se’n fa una, i a vegades en poden 
ser més, sempre a criteri del conductor/a. Podreu intercanviar les vostres 
opinions amb els altres participants, conversar i adreçar els vostres dubtes. 
En general es podran fer servir lectures i altres materials (articles, vídeos, 
etc.) d’altres fonts, sempre accessibles per Internet de forma gratuïta.  

Les places dels tallers son limitades i és important fer-ne la sol·licitud al més 
aviat possible. Les sol·licituds es van acceptant i confirmant per ordre 
d’arribada fins a completar les places disponibles del taller. 

 

On puc saber els tallers i altres activitats virtuals que estan en 
funcionament?  

Podràs estar informat de l’oferta de tallers i clubs de lectura a través del 
web i les xarxes 2.0 de la Biblioteca Pública de Tarragona 
https://bibliotecatarragona.gencat.cat/ca/inici  

També trobaràs clubs de lectura al  Servei de Biblioteques del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 
https://biblioteques.gencat.cat/clubsvirtuals  

 

Tens dubtes? 

Adreça’t: 

per correu electrònic bptarragona.cultura@gencat.cat 

per telèfon al 977240331  

pel canal ‘Pregunta a la biblioteca’ de l’app Tellfy 
https://tfy.to/bibliotecatarragona/pregunta 

o presencialment a la Biblioteca (Fortuny, 30 43001 Tarragona) en horari 
d’obertura (Dilluns a dijous de 10 h a 20 h i divendres de 10 h a 15 h) 

https://bibliotecatarragona.gencat.cat/ca/inici
https://biblioteques.gencat.cat/clubsvirtuals
mailto:bptarragona.cultura@gencat.cat
https://tfy.to/bibliotecatarragona/pregunta

