Procés per les pre-inscripcions on-line
El procés de preinscripció online a les activitats per part dels pares, és un procediment que
inclou diverses parts:




Publicació de l’activitat per part de l’AMPA
Preinscripció
per
part
dels
SER_009.Preinscripcions_online_pares.cat)
Validació i inscripció per part de l’AMPA

pares/tutors

(veure

manual

Es tenen en compte les següents premisses:















Les activitats disposaran d’un nou camp que serà “Curs”, i aquest fet implicarà que no
es permetrà la inscripció per alumnes que no siguin del curs de l’activitat.
Una activitat pot estar definida per a “tots els cursos”, o bé per cursos en concret.
L’AMPA quan defineixi l’activitat indicarà si es tracta d’una activitat que permet la preinscripció on-line per part dels pares/tutors.
L’AMPA definirà un període per fer la preinscripció per cadascuna de les activitats, fora
d’aquest període no es podran inscriure.
Una activitat podrà tenir una limitació del nombre de places per inscripció.
Les famílies han de disposar d’accés a l’aplicació, tal i com s’explica en el document
“FAM_001. Accésfamilies_cat”. Si no disposen d’usuari de consulta AMPASOFT no
podran realitzar la preinscripció de les activitats.
Les famílies només podran fer la preinscripció del seus fills a les activitats.
Les famílies rebran una notificació (via correu electrònic) notificant la sol·licitud de la
inscripció.
L’AMPA disposarà d’un avís dins de l’aplicació de que té pre-inscripcions pendents de
validar.
L’AMPA haurà de validar les pre-inscripcions, sense aquesta validació, no es permetrà
inscriure l’alumne a l’activitat.
Una vegada s’ha validat la pre-inscripció, s’enviarà un mail als pares d’avís.
Si no es valida la pre-inscripció, s’enviarà un mail als pares d’avís i s’eliminarà la preinscripció.
Els pares podran eliminar una pre-inscripció que no ha estat validada per part de
l’AMPA.

En aquest document, s’explicarà tot el procés per a les inscripcions on-line que afecta a
l’AMPA, que inclou els següents apartats:
 Donar d’alta l’activitat amb preinscripció on-line
 Validació per part de l’AMPA
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Procés per les pre-inscripcions on-line
1. Donar d’alta l’activitat amb pre-inscripció on-line
Hauràs d’accedir al menú: “Serveis  Activitats”. Al fer-ho accediràs a la vista d’activitats, des
d’on podràs observar un llistat amb totes les activitats i a la vegada afegir-ne un.

En aquesta primera pantalla, ens mostra un llistat de les activitats, on els camps que apareixen
són els següents:








Codi de l’activitat
Nom de l’activitat
Tipus
Data d’inici
Nombre d’alumnes inscrits
Preu soci
Preu no soci

Des d’aquí, es podran editar, consultar i esborrar les activitats existents o bé crear de noves.
En aquest document, revisarem l’opció d’informar una pre-inscripció on-line.
Una vegada tenim l’activitat creada, si volem informar que aquesta activitat tindrà l’opció de
pre-inscripció on-line, l’editarem i ens situarem a la pestanya “Dades”.
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Procés per les pre-inscripcions on-line
En aquesta finestra es pot observar en la part superior esquerra “Pre-inscripción on-line”, i
caldrà marcar a “on” per indicar que es trobarà disponible des de la Web.
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En el requadre, s’han indicat els camps relatius a la pre-inscripció, que són els següents:




Places. Nombre de places previstes per l’activitat.
Curs. Curs o cursos als que està adreçada l’activitat. En aquest camp es podrà
indicar un o més d’un curs als que està adreçat.



Data inici preinscripció i data fi de la preinscripció. S’indicarà el període en que
una activitat tindrà obert el període de preinscripció.
Altres dades. Es disposarà d’un camp de text lliure, on es podrà incorporar la
informació que sigui necessària.
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Procés per les pre-inscripcions on-line
2. Validació de la pre-inscripció per part de l’AMPA
L’AMPA en tot moment podrà consultar l’estat de les pre-inscripcions per cada activitat. A
l’accedir, veurà que disposa d’un avís que li indica que hi ha activitats amb pre-inscripcions
pendents de validar, tal i com es mostra en la imatge inferior.

El nombre que apareix ens indica el número total de pre-inscripcions pendents de validar. Si
entrem a la vista d’activitats ens mostrarà en quina activitat hi ha pre-inscripcions pendents
de validar.

Al seleccionar l’activitat, caldrà anar a la pestanya “Preinscripció” i
inscripcions pendents.
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Procés per les pre-inscripcions on-line
L’AMPA pot decidir fer tres opcions, tal i com s’indica en la imatge:

A continuació s’expliquen les tres casuístiques:
 Inscrit. Correspondria a la validació per part de l’AMPA de la pre-inscripció a l’activitat.
Al fer-ho, es canviaria l’estat de la pre-inscripció a “Inscrit”. Els pares rebran un mail on
se’ls informarà que s’ha realitzat la inscripció a l’activitat.
L’aplicació no permetrà que l’AMPA inscrigui més alumnes que els inicialment
previstos en el camp “Places” de la pestanya “Dades” de l’activitat. En el cas de volerho inscriure si s’han superat el nombre de places, sortiria el següent missatge:

En el cas de no poder fer la inscripció, l’AMPA decidirà si ho ha passa a llista d’espera,
bé si ho cancel·lar o bé ampliar el nombre de places.
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Procés per les pre-inscripcions on-line
 Cancel·lat. En el cas que l’AMPA no validi la pre-inscripció es marcarà l’estat
“Cancel·lat” i caldrà indicar un motiu de la cancel·lació, si no s’indica l’aplicació ho
sol·licitarà.

Una vegada s’ha indicat un motiu, es marcarà l’opció “Inscriure”.

Els pares rebran un mail on se’ls informarà que no s’ha realitzat la inscripció a
l’activitat i podran veure el motiu de la cancel·lació.
 Llista d’espera. En el cas que l’AMPA decideixi passa a l’alumne en llista d’espera, el
funcionament és el mateix que en el cas de “Cancel.lat”. Caldrà indicar un motiu de
passar-lo a llista d’espera.
Els pares rebran un mail on se’ls informarà que es troben en llista d’espera.
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