Com puc inscriure un infant als
casals d’estiu de Divertàlia?

A continuació us detallem com podeu fer la inscripció dels infants als nostres Casals d’Estiu.
Haureu d’accedir a l’espai web del Casal i clicar al botó de color taronja on hi diu “INSCRIPCIÓ
CASAL D’ESTIU 2021” i seguir tots els passos que s’indiquen.

Seleccioneu el municipi i el centre escolar on es realitza el Casal d’Estiu al que us voleu inscriure.
Un cop seleccionat, cliqueu al botó blau “ENTRAR” i ja podreu començar a fer tots els passos de
la vostra inscripció.

El primer que haureu de fer és registrar-vos posant el vostre correu electrònic. Un cop fet aquest
registre, rebreu un mail amb un codi d’accés que haureu d’introduir abans d’iniciar la inscripció:

Primer de tot, haureu de completar les dades de l’infant i les dades de contacte de la família.

Un cop completades, haureu d’adjuntar els documents que es demanen. La fotografia recent de
l’infant, el DNI d’un tutor i la targeta sanitària de l’infant són documents obligatoris. Us
recomanem adjuntar els documents en format JPG o PNG i evitar fer-ho en format PDF.

Un cop hagueu acabat amb les dades de l’infant i amb els documents, haureu d’omplir la fitxa
de salut tot responent amb un SI o un NO a les preguntes plantejades.

En cas de requerir medicació, us demanem, també, que adjunteu una recepta mèdica del
medicament a administrar així com una autorització signada pel tutor per tal que els monitors
del Casal d’Estiu puguin administrar el medicament. Per finalitzar la primera part d’aquesta
inscripció haureu d’omplir les dades sobre qui recollirà l’infant al Casal d’Estiu.

Tot seguit, trobareu un seguit d’autoritzacions que haureu de llegir. L’autorització de
participació és de caràcter obligatori i les altres que trobareu són opcionals. Només les haureu
de clicar en cas que ens doneu la corresponent autorització. Si no doneu el vostre consentiment,
no la cliqueu i deixeu-la en blanc. Finalment, trobareu un espai per signar. Ho podeu fer des del
dispositiu mòbil amb el dit o des de l’ordinador amb el ratolí. Un cop omplertes totes les dades
de l’infant i les corresponents autoritzacions, és hora de seleccionar quins serveis i quines
setmanes vull apuntar l’infant al Casal d’Estiu.

Seleccioneu amb un clic els serveis que desitgeu. Aquí podeu seleccionar si voleu fer ús del servei
d’acollida matinal així com del servei de menjador.
A la part inferior, anireu veient el progrés de la vostra inscripció així com el preu del servei. Si
més endavant voleu ampliar alguna setmana o algun servei, no hi haurà cap tipus de problema
i podreu refer la inscripció amb l’ampliació que desitgeu.

Per finalitzar el procés d’inscripció us demanarem les dades de la vostra targeta de crèdit o de
dèbit i us derivarem a la passarel·la de pagament per tal de poder completar la inscripció al Casal
d’Estiu. Utilitzem sistemes de pagaments segurs. Un cop completat aquest pas, ja esteu inscrits
al Casal d’Estiu 2021!

Divertàlia us enviarà un correu electrònic on confirmarà la vostra inscripció i els serveis als quals
us heu apuntat. Per tal de poder gestionar les vostres dades us podeu descarregar l’aplicació
TPV Escola que està disponible a Google Play per a sistemes Android i a l’APPStore per a sistemes
iOS. En aquesta mateix correu us facilitarem un nom d’usuari i un password per tal de poder
accedir a l’aplicatiu.

