Ja tenim aplicatiu d’inscripcions online!

inscripcions.somvalors.com

Instruccions aplicatiu inscripcions online
Abans de començar, hauràs de
registrar-te dins l’aplicatiu, en cas que
encara no tinguis un usuari i
contrassenya. Clica sobre “Fes-ho ara” i
segueix les instruccions. És molt senzill!

1
Introdueix aquí el
codi del centre
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El primer que hauràs de fer és introduir el
codi que l’escola del teu fill o filla t’ha
d’haver fet arribar. Un cop cliquis a
“afegir codi”, automàticament l’aplicatiu
carregarà totes les activitats del teu
centre. Aquest pas només l’hauràs de fer
una vegada i ja sempre hi tindràs accés!
I clica a
“AFEGIR CODI”

3.1 Ara que ja tens el centre i les activitats
carregades, és el moment d’inscriure al teu
infant. Dels accessos directes, selecciona:
“ANAR A LA LLISTA”
3.2 Dins la pantalla “Els meus infants”, clica
sobre “ALTA NOU INFANT”
3.3 Ja pots omplir les dades del teu fill o
filla i un cop acabis, clica a “GUARDAR I
SORTIR” Repeteix el procés per cada infant
i quedaran registrats per sempre!
Un cop inscrits, mai caldrà tornar-los a introduir. El
sistema els recordarà pels cursos i activitats vinents!
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Ara que ja tens al teu infant/s donat/s d’alta, és
el moment de tornar a la pantalla inicial i clicar
sobre l’accés directe “NOVA INSCRIPCIÓ”.
Després d’escollir el teu centre accediràs a un
llistat de les activitats que hi oferim a les que
pots inscriure-hi al/s teu infant/s!

Selecciona a l’infant que vulguis
inscriure del desplegable que
trobaràs sota el requadre blau
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En aquesta pantalla és on has de formalitzar
la solicitud: comprova les dades personals
de l’infant, complimenta la fitxa mèdica,
sol·licita si hi tens dret la beca i introdueix la
resta d’informació. Només et quedarà
seleccionar horaris... i ja ho tenim!
RECORDA QUE ARRIBAT AQUEST PUNT,
SI VOLS INSCRIURE MÉS D’UN GERMÀ,
HAURÀS DE CLICAR “REVISAR I
INSCRIURE UN ALTRE INFANT” PER
ACUMULAR DESCOMPTES!!

“Agafa’t el teu temps per introduir
tota la informació solicitada”

En cas que hagis d’inscriure un germà o
germana, només cal que repeteixis el pas
número 5, clicant quan acabis amb el darrer,
“REVISAR I COMPLETAR LA INSCRIPCIÓ”.
Ara revisa les dades, per assegurar-te de no
haver comès cap error al llarg de la
inscripció. Omple l’apartat “Conformitat i
autoritzacions” i clica “ACCEPTAR I
FINALITZAR LA INSCRIPCIÓ”
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Enhorabona!! Ja has inscrit al teu/s
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infant/s a l’activitat seleccionada
organitzada per l’equip de Valors. Ara
només comprova que has rebut el mail
de confirmació, i fes-nos arribar la
documentació original en cas que la
necessitem!

Moltíssimes gràcies
per confiar en nosaltres! Benvingut a
VALORS!

