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QUÈ HEM DE SABER SOBRE LA CAMPANYA D’INFORMACIÓ 

D’ACTIVITATS I INSCRIPCIONS?  
 
INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
Des de fa algunes campanyes tenim dues formes d’informar les activitats. 

 Programa de Socis (GPA) 

 Gestor d’Activitats (GA) 

Per la majoria d’entitats el sistema més utilitzat és el Gestor d’activitats. 

El Gestor d’activitats és un entorn web fet a mida per a les nostres activitats 

que ens permet gestionar les activitats, els participants i les seves 

inscripcions. És un entorn pensat per als gestors, és a dir, les entitats. 

Podeu accedir al Gestor des de: activitats.fundesplai.org 

I podeu donar un cop d’ull al manual d’us aquí 

 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS 
Per tal de fer el màxim de difusió possible, des de fa algunes campanyes 

també, tenim el Web d’estiu, que és on podem donar a conèixer les nostres 

activitats. 

El Web d’estiu es nodreix de la informació que introduïu tant al Programa de 

Socis com al Gestor d’Activitats, i podeu completar la informació des de la 

versió d’administrador. 

Podeu accedir a la part d’edició de la Web des de: estiu.fundesplai.org/admin. 

I podeu donar un cop d’ull al manual d’us aquí 

IMPORTANT 
Enguany, per defecte, apareix el següent missatge al web i a les fitxes de 

totes les activitats: 

 

Aquest missatge té per objectiu transmetre tranquil·litat i confiança a les 

famílies, i els facilita la inscripció o preinscripció a unes activitats encara per 

acabar de definir, sense compromís econòmic. 

activitats.fundesplai.org
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTMRVON59EqaqKINqQVUkBRBguduYS5AqfSdgti0tHhCM2W3MRQXVFjI0dFz-561DxS1s0hK25wZZJ0/pub
estiu.fundesplai.org/admin
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR4gOdh0SrM2q13zhJouFmOGKdiA4BktNJJo15JUiI5ch3FMG1r-gXHEZfxME7LW2c3gxpQiTxdli4x/pub
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És molt important que si alguna de vosaltres, entitats, no esteu seguint 

aquest criteri, i esteu demanant algun import com a pre-inscripció o reserva 

de plaça, ens aviseu per tal de desactivar aquest missatge en les vostres 

activitats. 

 

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS 
Les inscripcions a les activitats es poden fer per 3 vies, com sempre: 

 Al Programa de Socis (GPA) 

 Al Gestor d’activitats (GA) 

 Al Web d’estiu (WDE) 

IMPORTANT: un cop triat el sistema, totes les inscripcions hauran de 

procedir del mateix sistema. Per tant, és una decisió important que cal 

prendre. 

Programa de Socis i Gestor d’activitats  
Tant a GPA com a GA, són les entitats les que registren les inscripcions. 

Això vol dir que hem de contactar amb les famílies per tal que ens facilitin les 

dades dels infants i ens comuniquin les seves preferències d’activitats. 

Donada la situació actual de confinament no podrem realitzar inscripcions 

presencials. A continuació fem un recull de possibilitats per recollir les dades 

de les famílies: 

a) Arxiu PDF editable  

Es tractaria de transformar les nostres fitxes d’inscripció habituals en 

un arxiu PDF editable, que les famílies es poden descarregar de la 

nostra web, o que fins i tot podem enviar via WhatsApp o correu 

electrònic. 

Un cop les famílies ens retornen l’arxiu, les persones encarregades han 

de bolcar les dades al sistema d’informació que haguem triat. 

 

b) Enl laç a qüestionari on-l ine 
Es tractaria de crear un formulari on-line amb totes les dades que 

necessitem per fer les inscripcions i enviar-ne l’enllaç a les famílies via 

correu o WhatsApp. 

Un cop les famílies ens retornen l’arxiu, les persones encarregades han 

de bolcar les dades al sistema d’informació que haguem triat. 

L’equip de suport Tercer Sector va programar una formació referent a 

formularis on-line. La teniu disponible en el següent enllaç: 

https://suport.fundesplai.org/blog/actualitat/webinar-google-forms-

video/  

https://suport.fundesplai.org/blog/actualitat/webinar-google-forms-video/
https://suport.fundesplai.org/blog/actualitat/webinar-google-forms-video/
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Web d’estiu 

El Web d’estiu també permet fer inscripcions on-line a les famílies. D’aquesta 

manera estalviem feina de gestió, ja que la inscripció queda registrada al 

moment. És possible que no totes les famílies tinguin possibilitat de realitzar 

la inscripció via web, però per aquestes podem utilitzar igualment els 

procediments anteriors i, amb les dades recollides, nosaltres com a gestors, 

realitzar les inscripcions en el sistema a través del web. 

A més, el web d’estiu permet una sèrie de processos massius que més que 

mai en aquesta situació ens poden resultar de gran ajuda, com per exemple, 

enviar un correu massiu a totes les famílies inscrites en una activitat per 

informar de canvis, novetats, informacions importants o del tan esperat inici 

de les activitats. 

Us animem a llegir detingudament el manual, i a preguntar-nos sobre 

qualsevol dubte que tingueu. 

NOVETAT: Hem fet un esforç els darrers dies per millorar les prestacions 

del web, de forma que la darrera versió permet recuperar les dades dels 

infants i la família a través del núm. del CatSalut, encara que no s’hagi 

utilitzat mai el web com a mitjà d’introducció d’informació. 
 

IMPORTANT: Donada la situació d’enguany, no podem facilitar l’opció de 

pagament on-line a noves entitats, ja que el procediment és costós i lent, i 

obliga a contractar amb l’entitat bancària un TPV on-line, i actualment no 

podem garantir noves incorporacions a aquest format de pagament. Cal, 

doncs, activar pagaments per transferència o per gir bancari com en darreres 

campanyes. 
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ARXIU DE LA DOCUMENTACIÓ I AUTORITZACIONS 
Aquest és un punt clau que hem mirat de resoldre de forma àgil per a totes 

les entitats. El procediment que us proposem és a través del Gestor 

d’Activitats. 

El GA permet incorporar per a les vostres activitats una fitxa 

personalitzada. Aquesta fitxa personalitzada és pot imprimir per a totes les 

inscripcions realitzades a les vostres activitats de forma massiva. 

Us proposem realitzar aquest procés d’informació i programació de la fitxa 

personalitzada, i sigui quina sigui la plataforma d’inscripció que utilitzeu, 

imprimir de forma massiva les inscripcions a l’activitat per a què el primer dia 

d’aquesta les famílies les puguin signar i completar-ne les dades. 

A més, és important que ens puguem esperar, doncs encara no tenim clares 

les noves fórmules d’autorització. Aquest sistema ens permet actualitzar fins 

el darrer moment la documentació que haurà de signar la família. 

Ens podeu fer arribar la vostra fitxa d’inscripció per tal que la vinculem a les 

vostres activitats. 

 

 

 

 

 

Si us plau, llegiu detingudament aquest document i els manuals d’ús del Gestor 

i del Web. Trastegeu aquestes plataformes, i si teniu dubtes, poseu-vos en 

contacte amb nosaltres a federacio@fundesplai.org. 

 

mailto:federacio@fundesplai.org

