Tutorial per a la inscripció
a colònies i campaments
de l’ADC

La inscripció es realitza des de la nostra web i el pagament es fa mitjançant
targeta de dèbit o crèdit.
NO fa falta tenir compte PayPal per pagar.
Important:
• Assegura't de tenir TOTS els documents obligatoris sinó no podràs completar la
inscripció.
• Durant tot el procés d'inscripció no premis en el navegador "Tornar" perquè es
perdrà tota la informació que has proporcionat.

Pas 1

Posa el número del
DNI/Passaport i la data de
naixement de l’infant.
Després fes clic en el botó
“Iniciar inscripció”.
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Pas 2

Fes clic a “Continuar sense verificar identitat”.

També pots entrar al teu correu i fer clic en el botó de "Continuar inscripció".
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Pas 3

Primer de tot hauràs d'adjuntar una imatge de
l'infant:
Intenta buscar una foto de primer pla que no
pesi més de 2 MB.
Fes clic si vols saber quant pesa la foto
Fes clic si vols saber com puc retallar una fotografia
Fes clic si vols saber com reduir el pes d'una fotografia

Si ets soci/sòcia totes les teves
dades apareixeran completades

(si no ets soci/sòcia de l’ADC
hauràs de completar-los)

En aquesta part hauràs de pujar un a un
els documents sol·licitats.
En la pròxima pàgina
et mostrarem com fer-ho.
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Recorda que el pes màxim dels arxius és de 2 MB. I que els formats permesos són:
jpg, png, PDF i Word.
Fes clic si vols saber como reduir la foto
Fes clic si vols saber com reduir el pes d'un PDF.

*

És obligatori adjuntar:
• DNI (front)
• DNI cara B
• Targeta sanitària
• Drets d’imatge (Fes clic aquí per a descarregar i
completar aquest formulari)
• Document Exempció de responsabilitat (Fes clic aquí
per a descarregar i completar aquest formulari)

IMPORTANT
El sistema no permet agregar documents en
el futur. Aquests han de pujar-se TOTS en el
moment d'inscripció. Per això assegura't de
tenir TOTS els documents obligatoris sinó no
podràs completar la inscripció.

5

És optatiu adjuntar (si no l'adjuntes recorda
que has d'enviar-ho per mail a colonies@adc.cat):
• Certificat mèdic (Fes clic aquí per a descarregar aquest formulari)
• Calendari vacunacions

Recorda portar imprès a les colònies/campaments la declaració responsable.
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Com pujar els documents?
el tipus de document en la llista desplegable de l'esquerra,
1 Tria
fes clic en el botó "Examinar" i selecciona en el teu ordinador
el document corresponent.
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Els documents adjuntats aniran apareixent a la llista,
un sota l'altre.

3 Quan hagis pujat tots els documents fes clic a “Continuar”.
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Pas 4

Completar totes les dades
sol·licitades i després fes clic a
"Continuar"

És important que les famílies es
prenguin el temps que sigui
necessari per a poder completar
de manera correcta les dades
sol·licitades i d'aquesta manera
formalitzar el procés
d'inscripció.
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Pas 5
Si vols modificar o revisar
alguna dada pots tocar
“Modificar” i canviar allò
que sigui necessari.

Tria el tipus d'inscripció
i accepta les condicions,
després fes clic a
"Continuar"
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Pas 6

També pots pagar
a través de
PayPal, encara
que no tinguis
compte.
Fes clic aquí si
vols pagar amb
PayPal

Si vols modificar o revisar
alguna dada pots tocar
“Modificar” i canviar allò que
sigui necessari.

Clica el mètode de pagament.

Tria “PAGAMENT AMB
TARGETA (RedSys)” si vols
pagar amb targeta de crèdit o
dèbit.
Clica finalitzar a sota.
Després completa les dades
de la teva targeta de dèbit o
crèdit.
Quan la compra s'hagi
processat amb èxit t'arribarà
al teu mail un missatge de
confirmació.

Una vegada que triïs el mètode de pagament no podràs tornar enrere, perdràs tot el que has fet fins ara.
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Pagar amb PayPal

IMPORTANT:
No fa falta iniciar sessió amb
PayPal. Per pagar amb
targeta ves directament al
botó de "Pagar con tarjeta de
débito o crédito" que està
marcat en vermell.
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Completa les dades de
la teva targeta de dèbit o
crèdit.
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el teu correu

Completa les teves
dades de contacte
(mòbil i mail).

Després selecciona "No,
gràcies" i fes clic a
“Continuar”

Finalment tornaràs a la
pàgina d'inscripció per a
finalitzar el procés.
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En cas de dubtes o si teniu problemes amb el procés
d’inscripció, envieu un email a colonies@adc.cat o
truqueu al 93 451 34 06

Com saps quant pesa una fotografia?
Per a saber el pes d'una imatge, fes clic amb el botó dret del mouse sobre la imatge i veu a l'última opció:
“Propietats” (Imatge 1).
Després es desplegarà un panell amb informació que inclourà el seu pes (Imatge 2).

Imatge 2
Imatge 1

TORNAR

Com puc retallar una fotografia?
Per a retallar una imatge pots utilitzar el programa Paint que ve inclòs en el sistema operatiu Windows.
Pots buscar-lo en el cercador de la barra d'eines simplement escrivint “Paint” (Imatge 1).
Obre el Paint, tria l'eina “seleccionar”, tria la part que vols retallar i després, oprimeix el botó “retallar” (Imatge 2).
I finalment veu al menú principal toca en “Arxiu” i tria “Desar com jpg” (Imatge 3).

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 3

Aquí sota a la dreta tens el zoom.

TORNAR

Com reduir el pes d'una fotografia?
Per a disminuir el pes d’una imatge pots utilitzar el programa Paint que ve inclòs en el sistema operatiu Windows.
Obre la imatge en el Paint, selecciona “canviar grandària” i tria “Percentatge” i col·loca 20 tant en horitzontal com
en vertical (Imatge 1).
I finalment veu al menú principal toca en “Arxiu” i tria “Desar com jpg” (Imatge 2).

Imatge 2

TORNAR
Imatge 1

Com reduir el pes d'un JPG/PNG?
Per a disminuir el pes d’una imatge pots utilitzar el programa Paint que ve inclòs en el sistema operatiu Windows.
Obre la imatge en el Paint, selecciona “canviar grandària” i tria “Percentatge” i col·loca 20 tant en horitzontal com
en vertical (Imatge 1).
I finalment veu al menú principal toca en “Arxiu” i tria “Desar com jpg” (Imatge 2).

Imatge 2

TORNAR
Imatge 1

Com reduir el pes d'un PDF?
Veu a la pàgina www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf selecciona l'arxiu en PDF que vols comprimir (Imatge 1), després
tria el nivell de compressió i fes clic en “Comprimir PDF” (Imatge 2) i finalment descarrega l'arxiu amb pes reduït en el
teu ordinador (Imatge 3).

Imatge 1

Imatge 3

Imatge 2

TORNAR

