
TUTORIAL D’INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA CASAL D’ESTIU 2022                   
ESCOLA ELS PINS

Benvolgudes famílies,
Aquest document es una guia per realitzar les inscripcions del Casal d’Estiu de l’Escola Els Pins.
Aquest any, tots els que teniu usuari de TPV Escola (Menjador, acollida, extraescolars,…), us
enviarem un comunicat per poder accedir al formulari d’inscripcions.

VERSIÓ WEB

1. Fer clic a “Seleccionar” 
el CASAL D’ESTIU
2022- ESCOLA ELS PINS.



Totes aquelles famílies de l’escola que no teniu usuari de TPV ESCOLA, cal que
ens contacteu
a casals@controlplaysports.com i us crearem l’usuari.

Per la resta d’infants que no son de l’Escola, a partir del dia 16 de Maig, ja podeu
accedir al formulari mitjançant el seguent link:

https://tpvescola.com

1. Fer clic a “Inscripcions”.
2. Triar ”Cornellà de 

Llobregat”.
3. Triar ”Escola Els Pins”.
4. Ens demanarà un email. 

Cal introduïr-lo dos 

vegades.
5. Ens arribarà al mail un 

codi de verificació.
6. Ens demanarà introduïr

el codi de verificació.

mailto:casals@controlplaysports.com


• Recordeu que aquest tutorial es útil si ho esteu fent mitjançant un ordinador. Si ho voleu fer
mitjançant l’Aplicació Mòbil, es similar pero alguna pantalla es de format diferent.

• Si voleu inscriure a 2 o mes fills, cal:
• Fer inscripció d’un primer fill (indiferentment, el mes gran o el mes petit).
• Finalitzar el procés i abans de pagar, ens preguntará si volem inscriure un segon fill/a.
• IMPORTANT! SI NO VOLEM INSCRIURE UN SEGON GERMÀ CAL FER ”CLIC” A “NO”.
• Finalment, em demanarà que liquidi el 30% de les dues inscripcions.

ASPECTES PREVIS:



• Us recomanem que tingueu a ma (al ordinador) la següent documentació en el moment de fer
la inscripció:
• Foto recent de l’infant (imprescindible per completar la primera pantalla).
• Foto Tarjeta sanitària (imprescindible per completar la primera pantalla).
• Cartilla vacunacions (us deixarà continuar encara que no la poseu, pero cal que la presenteu

abans de l’inici del casal. Enviar per mail a:      casals@controlplaysports.com
• Foto DNI infant (si en teniu, no es obligatori).
• Document concesió beca (si ja teniu la resolució de la concessió).

ASPECTES PREVIS:

mailto:casals@controlplaysports.com


Ens demanarà omplir les dades de la inscripció. Consisteix en 4 pantalles amb dades referents a 
l’inscrit.

PAS 1:

PANTALLA 1: DADES GENERALS

PANTALLA 2: FITXA SALUT

PANTALLA 3: QUI POT RECOLLIR 
L’INSCRIT

PANTALLA 4: AUTORITZACIONS

IMPORTANT: EL PROCEDIMENT S’HA D’INICIAR I FINALITZAR! NO HO PODEM DEIXAR 
PER ACABAR EN UN ALTRE MOMENT.



Per indicar l’ús del casal de la vostra inscripció, feu clic en els diferents requadres (activitats). 
Disposeu a la graella de les 5 setmanes.

PAS 2: TRIAR ACTIVITATS

PER AFEGIR, FER CLIC!

PER ELIMINAR 
ALGUNA OPCIÓ, FER 
CLIC A LA PAPERERA 
VERMELLA



Per formalitzar la inscripció, cal pagar el 30% del cost del Casal. La resta del Casal, estará domiciliat a 
la mateixa tarja bancària que indiqueu. Aquest segon pagament es farà efectiu l’11 de Juny.

PAS 3: PAGAMENT

US PORTARÀ A LA 
PASAREL·LA PER 
PODER PAGAR



Rebreu un mail de confirmació de cada inscripció com aquest:

MAIL DE CONFIRMACIÓ

Tota la informació del Casal la trobareu a:    https://casalestiuelspins.wordpress.com

Si necessiteu ajuda contactar amb oficines: 622.61.33.93   casals@controlplaysports.com


