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13 de març de 2019

Centre Esplai



Dades 2018

- Nº esplais gestionats= 26 (+39%)

- Contractacions = 540 (+57%)

- Entre el 11/6 i el 9/7 es reben 73 Excels

- D’aquests 73 Excels:

- 51 contenen alguna dada errònia (70%)

- 39 contenen dades repetides (53%)

- Es van trobar 68 errades en el número de DNI (13% de les contractacions)

- Es van trobar 97 errades al NAF (18% de les contractacions)



Elements claus per afrontar l’estiu

- Previsió (Temps)

- Rigurositat

- Agilitat

- Assessorament



Eines prèvies a la contractació



Quines dades demanar?

- Dades bàsiques

- El DNI o NIE
- La importància de la còpia
- Número de xifres (9)
- NIE o permís

- El Número de Seguretat Social
- Estructura correcta
- Diferència entre número de tarjeta sanitària i NAF

- L’Excel de Dades



Graella Inicial. Excel de dades

Totes les dades hauran de ser introduïdes en lletres majúscules sense utilitzar cap 
mena de caràcter especial (no utilitzar signes: € “ ª / º > ü). 

Tampoc és recomanable utilitzar accents. Únicament es permetrà utilitzar lletres 
minúscules per informar el correu electrònic dels treballadors.

Casal d’estiu 2019



Graella Inicial. Excel de dades (II)

- Noves contractacions o novacions



Graella Inicial. Excel de dades (III)
- Novacions



Excel de dades (IV). Com incloure 
modificacions de dades que ja hem comunicat

En el cas de que sigui necessari modificar alguna dada que ja 
hem comunicat prèviament, aleshores únicament caldrà omplir la 
graella amb una fila per a cada treballador modificat, sense 
incloure la resta de treballadors.

També serà recomanable, indicar dins l’apartat d’observacions 
(última columna) quines són les causes de la modificació. 



Terminis

S’han de comunicar les dades 10 dies abans de començar els 
casals d’estiu per poder garantir que els contractes estiguin disponibles 
abans del començament de l’activitat.




