
TUTORIAL D’INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA EXTRAESCOLARS                   
ESCOLA ELS PINS – CURS 2022-23

Benvolgudes famílies,
Aquest document es una guia per realitzar les inscripcions de les activitats extraescolars de l’Escola 
Els Pins.

VERSIÓ WEB

controlplay.tpvescola.com 1. Selecciona “Cornellà”

2. Selecciona “Escola Els Pins”.

3. Selecciona “Inscripció 

Extraescolars Els Pins 22-23”

4. Fer clic a “Entrar”

5. Ens demanarà un email. Cal 

introduïr-lo dos vegades.

6. Ens arribarà al mail un codi 

de verificació.

7. Ens demanarà introduïr el 

codi de verificació.



• Per poder utilitzar TPV Escola, es imprescindible tenir 

Banca Online.

ASPECTES PREVIS:

• Us recomanem que tingueu a ma (al ordinador o a la galeria de mòbil) 

la següent documentació en el moment de fer la inscripció:

• Foto recent de l’infant (imprescindible per completar la primera 

pantalla).

• Numeració de la Tarjeta sanitària (imprescindible per completar la 

primera pantalla).

• Per consultes i dubtes sobre la inscripció, podeu contactar amb 

oficines: 622.61.33.93 – extraescolars@controlplaysports.com



ASPECTES PREVIS:

• Per consultes i dubtes sobre la inscripció, podeu contactar amb 

oficines: 622.61.33.93 – extraescolars@controlplaysports.com

• Totes les activitats extraescolars, estan pendents d’aprovació 

en Consell Escolar.

• Judo: Es pot triar un dia a la setmana o dos dies.

• Les places de l’activitat d’Escola de Natació, poden patir 

alteracions per les possibles restriccions d’aforament que 

pateixi la instal·lació esportiva en el moment d’iniciar les 

activitats.

• Hi han 16 places de piscina reservades per alumnes de P3 i 

s´assignaran per rigorós ordre inscripció.



Ens demanarà omplir les dades de la inscripció. Consisteix en 2 pantalles amb dades referents a 
l’inscrit.

PAS 1:

PANTALLA 1: DADES GENERALS

PANTALLA 2: 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).

PAS 2: TRIAR ACTIVITATS

PER AFEGIR, FER CLIC!

PER ELIMINAR 
ALGUNA OPCIÓ, FER 
CLIC A LA PAPERERA 
VERMELLA



Per formalitzar la inscripció, cal indicar i desar la tarja on es faran els cobraments. 
La primera liquidació del 50% del cost, us arribarà a l’octubre. Per tant, no us
entrarà cap càrrec en el moment de formalitzar la inscripció.

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


