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Guia del gestor de recursos del «Sigues tu» 

1. Accediu a www.siguestu.cat i feu clic al botó “Login” 

 

2. Introduïu el correu electrònic i paraula de pas que heu rebut per correu electrònic. Si heu 

canviat la paraula de pas, utilitzeu la nova o premeu a la opció “Recordar contrasenya” si 

no la recordeu. 

 
 

3. Feu clic a la opció “Sol·licitud de recursos” i després a “Nova sol·licitud de materials” per 

iniciar la petició de materials del Sigues tu. 

 
 

4. Feu clic a la opció “+ Afegir material” i utilitzeu el cercador per localitzar el material que 

necessiteu atenent als nivells i grups d'alumnat i professorat que participen en el 

programa. 

 

http://www.siguestu.cat/
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5. Informeu la quantitat de material que necessiteu de cada tipus.  

 

En aquest exemple 
s’estan afegint 25 
àlbums del número 
4 que s’utilitzaran 
amb l’alumnat de 
6è de primària.  
 

 

 

En aquest exemple 
s’estan afegint un 
total de 4 guies per 
professorat de 3r a 
6è. 

 

6. En el llistat de materials podeu consultar quins materials heu afegit, i podeu esborrar o 

modificar les quantitats demanades. Un cop doneu per completada la sol·licitud feu clic al 

botó “Enviar sol·licitud”.  

 
 

7. La sol·licitud de material apareix com a “Enviada”. Properament rebreu un correu amb la 

informació del material que s’enviarà a través d’una empresa de missatgeria. Feu ara una 

“Nova sol·licitud de serveis” per iniciar la petició de serveis del Sigues tu. 

 
 

8. Feu clic a la opció “+ Afegir servei” i utilitzeu el cercador per localitzar el servei que voleu 

desenvolupar atenent als nivells i grups d'alumnat que participen en el programa.  

Segons sigueu un centre de primària, secundària o PFI-CFA, trobareu diversos tipus de 

serveis: Formació de claustre,  Recursos de teatre o Formació per famílies.  
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9. Afegiu el/s serveis que voleu dur a terme. Consulteu amb atenció les característiques de 

cada proposta a través de la icona “Observacions” i de l’enllaç de “Més informació” abans 

de fer la sol·licitud. 

 

 En aquest exemple s’està sol·licitant de realitzar 3 
actuacions de l’obra de teatre per a 3r de 
primària. Informeu la persona de contacte amb la 
que es coordinarà aquesta activitat. 

 

10. En aquest llistat de serveis podeu consultar els serveis sol·licitats. A la columna 

“Preferència” ordeneu per ordre de major a menor interès, els recursos de tipus teatre ja 

que en cas que no es pugui atendre tota la demanda es prioritzaria d’acord amb aquesta 

ordenació. Un cop doneu per completada la sol·licitud feu clic al botó “Enviar sol·licitud. La 

sol·licitud de serveis apareixerà com a “Enviada”. Properament rebreu un correu amb la 

informació dels serveis que se us han concedit i instruccions respecte el seu 

desenvolupament. 

 


