
MANUAL “INCRIPCIONS ESPORTS” 

 

Pàgina de seguretat de l’Ampasoft   

 

Introdueix el teu Usuari i Contrasenya  
 

 

 

 

 

 

 

Pagina principal de l’AMPASOFT.  

1. Per fer preinscripcions a Esports, verifica que el curs acadèmic sigui 2019-2020  

2. Clica a sobre dels cognoms de la família per accedir a Preinscripcions 

 

 

1. Ves a “Triar Alumne” ,   2. Escull l’alumne que vols inscriure

 

 

1. Clica triangle “Triar Alumne”  

2. Escull l’alumne 

 

2. Clica els cognoms de família per 

accedir a les preinscripcions 

Correu electrònic 

Contrasenya 

1. Aquí ha de constar el Curs 

acadèmic 2019-2020, pots 

modificar-lo clicant el desplegable. 



Es tornarà a carregar la pagina i veuràs totes les Activitats que estan disponibles per comprar “Online” i que li 

corresponen al teu fill/a per curs. 

NO S’HA  D'OMPLIR CAP FORMULARI. 

Si estàs fen la inscripcions durant la setmana del 3 de juny, recorda que només pots marcar aquelles 

activitats que el teu fill/a ja ha realitzat al curs que acaba. Els/les nens i nenes que han fet Iniciació a l’Esport, 

i passen a 2n de primària, es podran inscriure a Futbol o Bàsquet com a continuació de l’activitat. A partir 

de la setmana del 10 de juny podràs inscriure’t a totes les altres activitats que quedin lliures. 

1.Marca les activitats que vols preinscriure 

2.Quan estigui tot marcat, clica Realitzar preinscripció 

 

 

S’obrirà aquesta finestra on pots deixar-nos algun comentari envers les inscripcions a Esports. 

 

 

La pagina es refrescarà, i les activitats que has marcat anteriorment ja no les veuràs a la part superior.  

 

1.Marca activitats 

 

2.Realitzar preinscripció 

1. Si vols pots deixar 

algun comentari, o no. 

2. Per tancar la finestra 

clica Acceptar. 

 



A partir d’aquí pots seguir amb el procés utilitzant l’opció 1 o l’opció 2: 

Opció 1. Busca el cartellet de “Pagaments TPV” que trobaràs a la part superior dreta i marca la/les activitat/s 

esportiva/es a pagar, i desprès Clica “Pagament amb targeta”.  

 

Si et surt el següent missatge  

 

voldrà dir que alguna de l’activitat que has marcat ja no té places disponibles, per tant et recomano que 

marquis i paguis d’una en una les activitats, així sabràs a quina no queden places, ja que no et deixarà fer al 

pagament. A la preinscripció que no quedi plaça  quedarà en estat de  “pagament pendent” i un cop revisada 

per nosaltres, entrarà en llista d’espera seguin l’ordre d’entrada per data i horari de la preinscripció. 

 

Opció 2. Desplaça el ratolí pel lateral esquerra per fer baixar la pàgina i clica el triangle de “Estat Preinscripció”, 

ara les activitats les veuràs aquí, i la teva preinscripció es trobarà en estat de “Pagament Pendent”. 

Revisa les activitats, si has marcat alguna malament la pots llençar a la paperera, i tornar al llistat superior per 

marcar la correcte.  

2.Si tot es correcte, marca qualsevol símbol de “Targeta” de color blau per realitzar el pagament. 

1. Cilca Pagaments TPV 

 

2.Marca les activitats a pagar 

 

3. Cilca Pagaments TPV 

 



 

  

 

Un cop marcat el símbol de color blau de Targeta es carregarà de nou una pàgina i aquí veuràs totes les 

inscripcions que estan pendent de pagament. 

1.Marca l’activitat/s esportiva/es a pagar. 

2.Clica Pagament amb targeta 

 
 

Si et surt el següent missatge  

 

1. Clica “Estat Preinscripcions” 

 

1.Marca les activitats a pagar 

 

2. Clica Símbol 

Targeta color blau 

per realitzar 

pagament 

 

2.Clica Pagament amb targeta 

 

Desplaça’t 

per la 

pagina 

 



 

voldrà dir que alguna de l’activitat que has marcat ja no té places disponibles, per tant et recomano que 

marquis i paguis d’una en una les activitats, així sabràs a quina no queden places, ja que no et deixarà fer al 

pagament. A la preinscripció que quedi plaça et quedarà en estat de “pagament pendent” i un cop revisada 

per nosaltres, entrarà en llista d’espera, seguin l’ordre per data i horari de la preinscripció. 

 

Desprès d’haver realitzat el procés de qualsevol de les dues OPCIONS anteriors 

 

S’obrirà una finestra amb tot el resum del que pagaràs, baixa fins al final del formulari i marca la casella de 

“Accepto la política de vendes......” 

 
A continuació s’obrirà la pàgina de pagament TPV del Banc, a partir d’aquí  inclou les dades de la teva Targeta 

per finalitzar amb el procés. 

 

 

 

 

 

 

COMPRA FINALITZADA 
 

En tot aquest procés rebràs 2 correus electrònics, un amb la confirmació de la preinscripció i el detall de 

l’activitat preinscrita, i un altre amb la confirmació del pagament. Imprimeix els dos correus electrònics com a 

comprovants per al teu ús.  

 

TOTA PREINSCRIPCIÓ NO QUEDARÀ COM A “INSCRITA”, FINS QUE ES REALITZI EL PAGAMENT, SI EN 48 

HORES NO S’HA REBUT EL PAGAMENT PER TPV, LA PREINSCRIPCIÓ SERÀ ANUL·LADA. 

 

Recorda enviar-nos per correu electrònic, l’autorització d’activitats esportives o l’Autorització del DIR, a 

l’adreça coordinacióesports@escolalurdes.cat 

 

Per a incidències amb les compres “online” contacta amb Esther Bonet al correu electrònic 

tresorer@escolalurdes.cat 

1. Marca casella Política 

de ventes 

2. Clica “Pagar” 
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