
Inscripció, Renovació, 
Modificació Socis On-LineModificació Socis On-Line

Nova eina de gestió AMPA



Funcionalitats

• Donar d’alta a un Soci de l’AMPA.

• Renovar un Soci de l’AMPA.

• Fer modificacions de dades del Soci de l’AMPA.

• Inscripcions a les extraescolars(Altes i baixes).• Inscripcions a les extraescolars(Altes i baixes).

• Apuntar-se i pagar els llibres de Socialització.



Accés a la web de l’AMPA



Accedint a l'àrea de Soci i 
prement la part indicada 
amb la fletxa, accedirem a 
la part dedicada a Fer-se 
soci, renovació de soci, 
modificació de dades del 
soci (en especial la 
domiciliació bancaria), 
extraescolars, socialització, 
etc….



Accés per a soci: Usuari “Número soci carnet”, contrasenya: “Número de telèfon” 
+ Entra



Si ja ets soci/a i desprès de comprovar que les dades que té l’ampa són correctes

Prémer el botó Sol·licitar amb taronja,  no cal fer res més. Automàticament,  us 
tornem a donar d’alta a la base de dades de l’ampa pel curs vinent



En cas de voler 
fer activitats, 
cal seleccionar 
el botó de les 
activitats 
extraescolars
(només quatre 
per alumne)



Per modificar dades

Molt important:
Al fer una modificació de 
qualsevol tipus o al 
seleccionar les 
extraescolars, cal sempre 
imprimir el document 
que ens mostrarà el que ens mostrarà el 
programa en aquest 
requadre,  signar-lo i 
dipositar-lo a la bústia de 
l’ampa.
Els que no facin cap 
modificació no han de fer 
res més.



Donar d’alta un nou alumne



Per apuntar-se a l’ampa, un alumne nou del centre o algun alumne que no ho
hagi estat mai.



Cal omplir tots els camps 
que es sol·liciten en el 
formulari. Hi ha uns 
camps que són 
obligatoris i que 
s’indiquen en cas de no 
omplir-los.



MOLT IMPORTANT: Cal omplir les dades del compte bancari a 20 dígits, l’IBAN ens el 
calcula el programa al full de la inscripció.
Quan pitgem

Ens obligarà a imprimir el full d’inscripció i el document SEPA de domiciliació 
bancària, que caldrà dipositar a la bústia de l’ampa per fer definitivament efectiva la 
inscripció a l’associació.



Ens demana confirmació de dades 



Ens indica el número de soci/a  assignat i la contrasenya per accedir a la pàgina de 
soci.
Si volem apuntar-nos a extraescolars , cal pitjar 

Una vegada seleccionades, li donem a 

Els dos documents impresos cal signar-los en original i dipositar-los a la bústia de 
l’ampa. A partir d’aquest moment ja sou soci/es.



Ja sóc soci/a!!!!



Socialització



Per socialitzar cal seleccionar el curs que 
farà l’alumne i acceptar les bases. 
Seguidament donar-li a 



Cal omplir el número 
de la targeta 
seleccionada, posar la 
data de caducitat de 
la targeta i el codi de 
seguretat de 3 xifres 
que està al dors de la 
vostra targeta. Ara ja 
podem 

I sense fer res més 
haurem pagat els 
llibres de 
socialització.



Molt fàcil i per ajudar-vos……

• Els dies 8 i 15 de juny de 9:00 a 10:00h i de 
15:00 a 16:00h, estarem a la sala de l’AMPA 
per aquells que no tinguin ordinador o que 
simplement ho vulguin fer amb nosaltres.simplement ho vulguin fer amb nosaltres.

• És molt senzill de fer i pels ja socis molt ràpid.

• És una eina per facilitar la gestió 
administrativa de l’AMPA, per ara i pel futur.


