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1.- Informació general dels Serveis

Finalment, amb la quota de soci pagada, podrem
accedir als serveis oferts per l’AMPA, podrem donar
d’alta, de baixa o consultar els diferents serveis durant
els períodes d’altes i baixes (ja siguin anuals,
trimestrals o mensuals).
A continuació explicarem com donar-se d’alta i baixa
dels serveis, com veure la informació de les diferents
activitats i com veure l’estat de les inscricpions dels
nostres fills.
Un cop cliquem a la secció de serveis del menú lateral ens trobarem la següent pantalla:

Si seleccionem qualsevol de les activitats obrirem el següent submenú:

Consultant aquesta informació podrem veure les activitats a les que els nostres fills es
poden inscriure. Veurem quins cursos poden realitzar les activitats i el preu del servei per un
període complet (per saber més informació del preu haurem d’entrar a la fitxa del servei,
més endavant explicarem com). També veurem si els nostres fills es poden inscriure i si
estan o no inscrits. Segons la llegenda de la part superior de la taula podrem saber l’estat
de les inscripcions dels nostres fills.

2.- Informació d’un servei

Per poder conèixer què es fa en cada servei, el detall dels preus i poder inscriure o donar
de baixa un nen d’un servei haurem d’accedir a la seva fitxa. Clicarem a la última columna
del servei que ens interessi.

Fitxa de
servei

Si accedim a la fitxa del servei ens trobarem amb el següent:

1

2

3

1
En aquesta secció podrem trobar tota la informació del servei més detallada. En aquest cas
només poden utilitzar “Contes,Titelles i Teatre” els nens/es de P3,P4 i P5 com surt a
l’apartat de cursos.

2
A la zona de descripció trobarem la informació del servei, els grups d’alumnes que el
formaran i els preus separats per períodes (normalment trimestrals). També podreu accedir
a través del link al document .pdf explicatiu del servei.

3
Zona d’estat d’inscripcions on veurem les diferents opcions de cada servei. En aquest cas
una opció per cada trimestre. Les dates d’inici i final del servei, si el nostre fill està inscrit o
no i si la inscripció encara està oberta. Les dates del període d’inscripció i el botó per
inscriure’s o donar-se de baixa d’un servei.

En aquestes dues imatges hi ha quasi tots els estats de les inscripcions i les opcions que
ens deixarà realitzar la intranet.
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CAS 1: el període d’inscripció ja s’ha acabat (imatge de la dreta) i el nostre fill està inscrit
(imatge de la esquerra). Com es pot veure, la intranet no ens donarà opció de modificar la
inscripció (no és un botó).
CAS 2: el període d’inscripció encara està obert i el nostre fill/a està inscrit. En aquest cas
apareix un botó que ens permetrà canviar l’estat de la inscripció (ho veurem als punts 3 i 4)
CAS 3, el període d’inscripció encara està obert però el nen no està inscrit. Apareix un botó
que ens permetrà canviar l’estat de la inscripció.

3.- Inscripció d’un servei

Ara que ja hem vist a on estan els botons farem una inscripció a un servei.

Si apretem el botó inscriure i cliquem GUARDAR ens apareixerà la següent finestra:

En aquesta finestra veurem que la inscripció s’està realitzant correctament i et permet fer
comentaris (horaris preferits, alergies, o el que sigui). Si tornem a clicar GUARDAR es
realitzarà la inscripció i apareixerà la següent pantalla:

Si apareix en verd, la inscripció s’ha realitzat correctament. A més rebrem un correu a les
adreces del nostre usuari per cada opció que haguem modificat ja sigui per una inscripció o
una baixa. Si no rebem aquest correu serà necessari revisar l’estat de les inscripcions o el
correu spam.

4.- Baixa d’un servei

Per realitzar una baixa d’un servei, haurem de seguir els mateixos passos que a la
inscripció, però ens canviaran els colors de les confirmacions:
Clicarem el botó inscrit i GUARDAR (fixeu-vos que canvia l’estat del botó a Desinscriure)

Un cop apretem GUARDAR apareixerà la següent pantalla:

En aquest cas, ens ensenyarà les opcions que volem donar de baixa de color taronja i ens
demanarà que ho confirmem (GUARDAR).
Un cop confirmat, tornarà a aparèixer la següent pantalla i tornarem a rebre un correu de
confirmació.

Si amb aquest manual no solucioneu els dubtes que teniu podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a
info@ampafornells.cat

