
Organitza i 
millora la 
comunicació 
amb les famílies

Privat
Canals segurs, només 
accessibles per 
les famílies. No es 
comparteixen dades 
personals de cap 
persona. 

Segmentat
Canals de 
comunicació 
segmentats per tota 
l’escola o per grup de 
classe.

Efectiu
Notificacions 
instantànies al teu 
dispositiu mòbil. 
Accedeix per la web 
per a veure totes les 
comunicacions. 
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Sol·licita una demo de Tellfy 
i descobreix com millorar la 
comunicació de la teva escola 
amb les famílies

GRUPS DE CLASSE
Crea canals de comunicació 
unidireccionals per a cada grup de 
classe. Designa a les persones mestres 
o delegades com a moderadores 
perquè puguin enviar comunicacions.

1

CANAL D’INFORMACIÓ
Crea un canal d’informació general 
per a l’escola perquè totes les famílies 
estiguin informades del que passa 
al teu centre. Podràs enviar les  
comunicacions des de l’app o des de la 
web.

2

GRUPS PRIVATS
Crea grups privats per a coordinació, 
amb el claustre o amb les persones 
delegades. També pots habilitar 
xats privats perquè les persones 
autoritzades puguin comunicar-se 
individualment entre elles.

3

CANALS BIDIRECCIONALS
Es poden crear canals d’atenció 
amb les famílies per que es puguin 
comunicar amb el centre o tutors de 
forma fàcil i privada.

4

MÚLTIPLES CONTINGUTS
Pots crear contingut de molts tipus. 
Envia missatges de text, imatges, 
documents, anuncis, notes de veu, 
esdeveniments o enquestes.

5

ACTIVITATS AMB AFORAMENT
Publica activitats i esdeveniments 
que organitza el teu centre i permet a 
les famílies que s’inscriguin des de la 
pròpia aplicació. Pots limitar el nombre 
màxim de persones que pot tenir 
l’activitat.

6

AUTORITZACIONS DIGITALS
Gestiona autorizacions sense paper de 
forma senzilla desde la pròpia aplicació. 
Les famílies podran enviar-te la seva 
autorització fins a la data límit que 
designis.

7

ANALÍTICA I ESTADÍSTIQUES
Accedeix a mètriques i anàlisi de les 
comunicacions de la teva comunitat. 
Comunicacions enviades, grups més 
actius, usuaris a cada grup i molt més.

8

hola@tellfy.com www.tellfy.com tfy.to/tellfy
Tellfy Centres Educatius - v1.0


