MANUAL D´INCRIPCIÓ DE SOCI
Ací podeu trobar informació d'ajuda sobre cóm fer el registre d'usuari (per als
pares/mares/tutors) i la inscripció de socis (alumnes) del AMPA del CEIP Angelina Abad.
Pots fer soci al teu/s fill/s des de la teua casa del 10 fins al 13 de Setembre a qualsevol
hora del dia o pots accedir a la web llegint amb el teu mòbil o tablet el següent codi
QR:

Per fer el registre d'usuari podreu accedir fent clic al botó situat a la pàgina d'inici
d'aquesta web o a l'apartat del menú registrar-se.

Un vegada dins el formulari de registre simplement has d'omplir els camps que es
demanen. Si has comès algun error, més endavant podràs canviar aquestes dades al teu
Àrea personal. Aquest formulari conté dades opcionals, com el compte bancari (que
s'utilitzarà en el cas de que inscrigues a un alumne en alguna activitat extraescolar perquè
les empreses puguen procedir al cobrament) o les dades de contacte del tutor 2 (per tal
de contactar amb els pares, mares o tutors legals en cas de necessitat). Has de tindre en
compte que si no dones ara aquestes dades podràn ser sol·licitades en altres formularis
de forma obligatòria.

IMPORTANT
•

La contrasenya podràs recuperar-la via correu electrònic però no canviar-la,
assegura't de recordar-la i de que el correu electrònic és vàlid o podries perdre el
teu compte d'usuari si oblides la contrasenya.

•

El DNI s'ha d'escriure junt i amb la lletra en mayuscula (XXXXXXXXA).

•

Totes les dates dels formularis segueixen el format dd-mm-aaaa.

•

Els telèfons no han de contenir espais (NNNNNNNNN)

•

El compte bancari només es pot introduir en format IBAN (ESXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX) .

Quan hages completat tots els camps simplement has de fer clic al botó registrar-se i la
web et redigirà a l'inici de nou però ja tindràs accés al teu Àrea personal

Si tanques la sessió, podràs tornar a accedir al teu compte d'usuari utilitzant l'usuari i
contrasenya amb la que te vas registrar.

Quan hages iniciat sessió, des del menú de la part superior a l'apartat Àrea personal,
podràs accedir a les teues dades personals de usuari (pares/mares/tutors) i a la gestió
dels socis donats d'alta des de aquest compte.

Per donar d'alta un soci, dins de l'Area personal trobaràs el formulari “Inscriure nou
soci”.

Simplement has d'introduir les dades de l'alumne i després fer clic al botó “Inscriure
soci”.

IMPORTANT
Per poder donar d'alta un soci necessites conèixer el NIA o nombre d'identificacio de
l'alumne que podràs trobar en la documentació de la primera matricula de l'alumne al
centre o podràs sol·licitar un duplicat en el mateix centre escolar.
En el cas que un alumne es quede al menjador no oblides marcar també l'horari ja que
d'això dependràn possibles incompatibilitats amb activitats extraescolars.
Vàlid

No vàlid

Per motius tècnics i d'organizació els socis a donar d'alta s'hauràn de pagar per separat
així que una vegada fet clic al botó Inscriure soci s'haurà de fer el pagament de la
inscripció d' aquest soci mitjançant la targeta bancària. Per a això, fem clic al botó
“Realitzar pagament” i omplir les dades de la nostra targeta a la passarel·la de pagament
segura seguint les instruccions de la mateixa. Una vegada finalitzat el pagament l'alumne
queda inscrit com a soci per l'any escolar en curs.

Una vegada finalitzat el procés d'inscripció de soci, a l'Àrea personal apareixerà una taula
amb el soci ja inscrit.

En cas de voler inscriure un altre soci simplement tindràs que repetir el procés
d'inscripció d'un nou soci. Si aquest nou soci que s'està donant d'alta té algún germà
donat d'alta previament com a soci s'aplicarà de forma automàtica en el procés de
pagament el descompte corresponent.

