Necessites ajuda?
En aquest espai virtual pots trobar les activitats i cursos a les que pots inscriure't de
forma digital. Aquesta web, anirà creixent per incorporar serveis, com la venda
d'entrades, tallers puntuals…
Per poder utilitzar aquest servei, cal que et registris. Un cop tinguis el teu usuari,
podràs consultar totes les activitats o serveis a les que t'has apuntat des de la web.
Registrar-te és molt senzill, has de clicar a l'opció Inscriu-te
Aquí trobaràs varies opcions.
1. Si és el primer cop que et dones d’alta al web municipal cal escollir l'opció
Donar-me d’alta al centre. Cal omplir totes les dades, especialment les que
tenim un asterisc (*) al costat que indica que són camps obligatoris.

Un cop hagis omplert el formulari, rebràs un correu electrònic amb un enllaç on
podràs acabar el teu registre i després hauràs de posar una contrasenya. Guarda-la
per utilitzar-la sempre que ho necessitis.

2. Si anteriorment has fet servir aquest web per inscriure’t a algún taller o activitat
has d'activar el teu accés per Internet. Per tant, clica a Activar el meu compte
per l’accés des d’Internet i entra el teu NIF i la teva data de naixement. Rebràs
un mail per a que escollis una contrasenya i ja podràs fer servir la pàgina
sempre que vulguis amb el teu usuari (NIF) i contrasenya.

Cal donar d'alta als meus fills per a les inscripcions a casals?
Pel cas de famílies cal donar d'alta el pare o la mare o tutor legal, es a dir, la persona
que farà les inscripcions. Un cop et donis d'alta, des de la web podràs donar d'alta als
teus fills i filles. I així tenir configurada la unitat familiar que et permetrà gaudir dels
descomptes per germans/es.

És obligatori que apareguin els teus fills/es en el teu perfil quan entris per poder
inscriure'ls a les activitats.

Heu d’afegir tots els fill/es que vulgueu inscriure a les activitats infantils i juvenils.
En el cas de nens i nenes majors de 13 anys és obligatori posar el NIF. Els menors
d’aquesta edat que no tinguin NIF propi podem posar el del pare, mare o tutor.

Una vegada omplerts tots els membres de la unitat familiar cliquem Següent i a partir
d’aquí, el dia 4 de maig a les 10’00 hores podeu contractar els casals d’estiu oferts a
l’Espluestiu 2015.

Les contractacions de serveis de tots els fills/es gestionades per un mateix esplai es
poden contractar i liquidar en una sola operació.
En el cas de que els fills/es facin activitat en diferents esplais, cal fer una contractació
individual per cadascuna d’elles.
I si m'he oblidat la contrasenya o paraula de pas?
Si no recordes la contrasenya clica a l'opció 'Restablir contrasenya'
És segur el pagament ? Com es pot pagar les inscripcions?
El pagament es podrà fer mitjançant passarel·la de pagament segura. Si contractes
per Internet només podràs pagar amb targeta de crèdit i/o dèbit.
Com presento la documentació obligatòria?
Enguany, un cop inscrit/a, la documentació s’ha de dur personalment a la seu de
l’entitat que organitzar el casal d’estiu al que assistirà el vostre fill/filla
Puc sol·licitar beca?
En el cas de sol·licitud d’ajut econòmic (beca) només podràs fer la inscripció
presencialment als punts assignats.

Potser totes les persones usuàries volen fer les inscripcions en el mateix
moment i segurament trobaràs cua i el sistema pot anar una mica lent. Gràcies
per tenir paciència.

