
Guia d’inscripció a 
l’Estiu tota cuca viu 

UB-2021



Clica en Link d’accés del CAMPUS que vols inscriure el teu fill/a:

https://inscripcions.teampartners.net/activitats?g=centreUB
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https://inscripcions.teampartners.net/activitats?g=centreUB


Si sou una família que encara no us heu donat d’alta, registreu-vos aquí. 

SI JA ESTEU REGISTRATS 
DE L’ANY PASSAT ANEU A 

LA PÀGINA 11
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Clicar aquí

Introduïu les dades del 
tutor/titular (No posar les  

del vostre fill o filla)
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Una vegada registrat, rebràs un correu electrònic a la direcció indicada en 
el registre i l’hauràs de validar 
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Un cop has validat l’usuari, introdueix les dades que has creat per entrar a 
la zona d’usuari
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Afegiu les dades del fill/a 
que voleu inscriure a 

l’activitat
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Si vols apuntar  més d’un fill o 
filla a alguna activitat, primer els 

has de registrar aquí
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Si sou família 
monoparental i/o 

nombrosa, Comunitat 
UB, UPC, Alumni etc... 

cal indicar-ho en el 
perfil d’usuari

IMPORTANT: Per  poder 
beneficiar-te dels descomptes 

de família nombrosa o 
monoparental cal que adjuntis 

el document acreditatiu a 
l’apartat de Documents.
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JA SOU USUARIS DE LA PLATAFORMA. ARA 
AMB UN PAS MOLT SENZILL US PODEU 
INSCRIURE AL CAMPUS QUE VULGUEU
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TORNEU a Clicar en Link d’accés del CAMPUS que vols inscriure el teu fill/a:

https://inscripcions.teampartners.net/activitats?g=centreUB

110

https://inscripcions.teampartners.net/activitats?g=centreUB


introdueix el teu usuari i contrasenya
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Escull el campus que vols inscriure el teu  
fill/a



Escull els torns en què 
us voleu inscriure

Si us apareix aquest missatge significa que el vostre fill/a no té l’edat permesa per realitzar 
aquest campus, o bé heu posat la data de naixement malament i cal revisar-la en l’àrea 

d’usuari.
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Selecciona el fill/a 
que vols inscriure

Selecciona  una 
opció/tarifa

Omple les dades que et demanem a continuació
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Si vols finalitzar i pagar la 
inscripció prem aquí

Si vols inscriure a un altre 
fill/a o a un altre campus 

prem aquí

Podeu fer les inscripcions que vulgueu sense realitzar el 
pagament un per un. A mesura que aneu fent inscripcions 
s’afegiran a la cistella de la compra i quan ho tingueu tot 

ho pagareu en un únic pas.
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A l’apartat de finalitzar inscripcions trobareu un resum de les 
inscripcions seleccionades d’un o més fills amb les seves 

modalitats.
Important revisar-ho bé que no hi hagi cap error en les 
activitats i torns que voleu inscriure els vostres fills/es.

Si optes el Descompte i no t’apareix, revisa bé que hagis 
adjuntat la documentació i/o les dades personals hi hagis 

selecciona el perfil amb descompte

Si vols finalitzar i pagar la 
inscripció prem aquí
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Et redirigirà a la plataforma de pagament i, a posteriori, 
rebràs un correu electrònic amb la/les inscripcions 

confirmades.
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JA HEU INSCRITS 
ELS/LES VOSTRES 

FILLS/ES ALS CAMPUS 
UB 2021


