
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A TRAVÉS DE LA WEB

Haureu d’entrar a la pàgina web de l’AMPA 

us identifiqueu amb el vostre usuari (DNI) i la vostra contrasenya. Si encara no teniu contrasenya veureu que hi ha un 

enllaç que posa “HE OBLIDAT LA CONTRASENYA”. Si cli

rebreu al vostre e-mail la contrasenya per accedir a l’àrea privada de famílies.

JA ESTEM DINTRE DE L’ÀREA PRIVADA 

Us sortirà la pantalla de presentació que 

les vostres dades (nom, DNI, telèfons, mails, compte bancari, etc). Això ho teniu a la zona de la dreta.

 

Una vegada actualitzades les nostres dades

hi posa EXTRAESCOLARS 

 

 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A TRAVÉS DE LA WEB

web de l’AMPA www.ampasantjosep.org i accedir a l’Àrea de Famílies. Allà us demanarà que 

us identifiqueu amb el vostre usuari (DNI) i la vostra contrasenya. Si encara no teniu contrasenya veureu que hi ha un 

“HE OBLIDAT LA CONTRASENYA”. Si cliqueu allà us demanarà el vostre 

per accedir a l’àrea privada de famílies. 

Us sortirà la pantalla de presentació que us posem a continuació. Primer de tot, ÉS MOLT IMPORTANT que actualitzeu 

es vostres dades (nom, DNI, telèfons, mails, compte bancari, etc). Això ho teniu a la zona de la dreta.

Una vegada actualitzades les nostres dades ja podem començar amb la inscripció. Heu de clic

 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A TRAVÉS DE LA WEB 

i accedir a l’Àrea de Famílies. Allà us demanarà que 

us identifiqueu amb el vostre usuari (DNI) i la vostra contrasenya. Si encara no teniu contrasenya veureu que hi ha un 

allà us demanarà el vostre DNI i si premeu ACCEPTAR 

us posem a continuació. Primer de tot, ÉS MOLT IMPORTANT que actualitzeu 

es vostres dades (nom, DNI, telèfons, mails, compte bancari, etc). Això ho teniu a la zona de la dreta. 

ja podem començar amb la inscripció. Heu de clicar al damunt de la icona on 



Us sortirà la següent pantalla. Veureu que us surt el 

surt és SOL·LICITUD D’ALTA EN ACTIVITATS; heu de clic

La resta d’opcions que surten són per donar de baixa una activitat

vostres fills i filles. 

 

D’aquesta forma accedireu directament a l’a

fills/es voleu apuntar. Veureu que us sortiran els noms dels 

apuntar. 

 

 

 

NOM DEL VOSTRE FILL/A 

pantalla. Veureu que us surt el títol GESTIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, i la primera opció que 

ALTA EN ACTIVITATS; heu de clicar en aquesta opció. 

n per donar de baixa una activitat o veure el calendari i horari de les activitats dels 

D’aquesta forma accedireu directament a l’alta de l’activitat extraescolar. Primer haureu de triar a quin dels vostres 

fills/es voleu apuntar. Veureu que us sortiran els noms dels vostres fills/es, i heu de clic

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, i la primera opció que 

o veure el calendari i horari de les activitats dels 

 

ta de l’activitat extraescolar. Primer haureu de triar a quin dels vostres 

vostres fills/es, i heu de clicar al damunt del que voleu 

 



A la següent pantalla us sortiran totes les activitats a les 

3r. de primària només sortiran les activitats per 

programa controla l’horari de les activitats, i si voleu apuntar 

altra activitat que té el mateix horari, NO US

En aquest punt, haureu de clicar al damunt de l’activitat a 

A les següents pantalles us aniran sortint les dades del vostre fill/a

 

NOM DEL VOSTRE FILL/A 

NOM DEL VOSTRE FILL/A 

s sortiran totes les activitats a les quals, pel curs que està fent, es pot apuntar. Si el vostre fill/a fa 

ran les activitats per a alumnes de 3r. de primària. Una altra cosa a tenir en compte és que

programa controla l’horari de les activitats, i si voleu apuntar el vostre fill/a a una activitat, i ja el teniu apuntat a una 

NO US HO DEIXARÀ FER, per incompatibilitat d’horaris.

ar al damunt de l’activitat a què el voleu apuntar. 

 

A les següents pantalles us aniran sortint les dades del vostre fill/a, i les dades de l’activitat (preus, horaris, etc.).

 

 

, pel curs que està fent, es pot apuntar. Si el vostre fill/a fa 

r. de primària. Una altra cosa a tenir en compte és que el 

l vostre fill/a a una activitat, i ja el teniu apuntat a una 

, per incompatibilitat d’horaris. 

i les dades de l’activitat (preus, horaris, etc.). 



Haureu de complimentar també les dades de pagament. Hi ha 3 formes de pagament: EFECTIU, 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Si voleu que el segon i tercer rebut us el cob

BANCÀRIA, però recordeu que això només afecta al SEGON i TERCER PAGAMENT (si 

UTILITZEU DOMICILIACIÓ COM A FORMA DE PAGAMENT

El PRIMER PAGAMENT NO ES COBRA DOMICILIAT, SEMPRE S’HA DE PAGAR EN EFECTIU o AMB CODI DE BARRES

través dels caixers de Caixabank.  

I a continuació premeu el botó “ENVIAR SOL·LICITUD”.

 

Us sortirà un OK de confirmació, I JA ESTARÀ FETA LA INSCRIPCIÓ

confirmant que hem rebut la vostra sol·licitud. 

CONFIRMANT que la sol·licitud ha estat acceptada

 

Haureu de complimentar també les dades de pagament. Hi ha 3 formes de pagament: EFECTIU, 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Si voleu que el segon i tercer rebut us el cobrin pel banc HAUREU D’ESCOLLIR DOMICILIACIÓ 

, però recordeu que això només afecta al SEGON i TERCER PAGAMENT (si n’

UTILITZEU DOMICILIACIÓ COM A FORMA DE PAGAMENT; és més còmode per a vosaltres i per

T NO ES COBRA DOMICILIAT, SEMPRE S’HA DE PAGAR EN EFECTIU o AMB CODI DE BARRES

 

I a continuació premeu el botó “ENVIAR SOL·LICITUD”. 

 

I JA ESTARÀ FETA LA INSCRIPCIÓ. Al cap d’uns minuts rebreu un mail a la vostra bústia 

confirmant que hem rebut la vostra sol·licitud. Quan la sol·licitud ESTIGUI ACCEPTADA, rebreu un altre mail 

CONFIRMANT que la sol·licitud ha estat acceptada. 

Haureu de complimentar també les dades de pagament. Hi ha 3 formes de pagament: EFECTIU, CODI DE BARRES I 

HAUREU D’ESCOLLIR DOMICILIACIÓ 

’hi ha). US RECOMANEM QUE 

vosaltres i per a nosaltres. 

T NO ES COBRA DOMICILIAT, SEMPRE S’HA DE PAGAR EN EFECTIU o AMB CODI DE BARRES a 

. Al cap d’uns minuts rebreu un mail a la vostra bústia 

Quan la sol·licitud ESTIGUI ACCEPTADA, rebreu un altre mail 

 


