
Manual per a les famílies

Totes les explicacions pas a pas per inscriure els teus fills a

les activitats!

Pas 1 – Accedir al web dels serveis Fundesplai 

a l’escola

Entra a https://escoles.fundesplai.org/ i fes

clic al botó Accés famílies al cantó superior

dret.

Cerca el nom de l’escola a la llista.

Per localitzar-la més fàcilment, pots filtrar per

municipi (1)

Un cop has fet clic a la foto de l’escola, accediràs a la pàgina principal del centre dels 

teus fills o filles.

Si vols fer una inscripció o accedir a algun

contingut privat, caldrà que (una de les

dues opcions):

1. t’identifiquis fent clic a “Iniciar

sessió” (1)

2. et donis d’alta com a usuari de la web

clicant a “Registra’t” (2), si encara no tens usuari

https://escoles.fundesplai.org/


Omple el formulari amb les teves dades

(ATENCIÓ! aquí NO s’han de posar les

dades del nen o nena!)

Necessitaràs el Codi del centre que et

facilitem a principi de curs.

Si no el tens, consulta la pàgina Com obtenir el codi del centre per poder-lo recuperar.

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu

electrònic amb l’enllaç per activar el teu

compte.

Al fer clic a l’enllaç que t’enviem, es validarà

el teu compte i accediràs directament al web

del centre.

ATENCIÓ! Cal que rebis aquest mail de confirmació i que facis clic a l’enllaç perquè 

s’activi el teu compte i puguem tirar endavant amb el procés d’inscripció.

Dubtes sobre el procés d'inscripció?

Pas 2 – Donar d’alta els fills o filles

Abans de donar d’alta un fill o filla has d’accedir al web com a família:

1. Entra al web escoles.fundesplai.org i

fes clic al botó Accés famílies situat

al cantó superior dret de la pàgina.

2. Això et porta a un cercador on pots 

localitzar l’escola. Fes clic a la foto

de l’escola dels teus fills o filles.

3. Un cop a la pàgina principal de l’escola

et pots connectar fent clic al botó “Iniciar sessió” a dalt a la dreta.

4. Introdueix el teu DNI i la contrasenya escollida quan t’has donat d’alta com 

a família.

https://escoles.fundesplai.org/acces-families/com-obtenir-el-codi-de-centre/
https://escoles.fundesplai.org/


Un cop t’hagis identificat entraràs

directament al web de l’escola. A dalt a la

dreta apareix el teu nom i si passes el ratolí

per sobre es desplega un menú amb l’opció

de desconnectar-te.

Passant amb el ratolí pel menú de

“Menjador” o el servei que t’interessi veuràs

que pots accedir a la opció “Inscripcions“.

La primera vegada que entris, donat que no

tens encara cap fill o filla registrat, el web

t’informa i et dóna la possibilitat de donar

d’alta el fill o filla.

ATENCIÓ! Si creus que que el teu fill o filla

ja està donat d’alta però no es visualitza en

pantalla, pots trucar al 93 551 17 70 perquè t’ho confirmin. Això és molt important 

per assegurar-nos que no estem duplicant informació!

Al fer clic a “Donar d’alta el teu fill / la

teva filla“, apareix un formulari que has

d’omplir amb les dades del nen o nena

(ATENCIÓ!! també cal posar el teu DNI com

a progenitor registrat).

Un cop enviat el formulari, el nom del teu fill

o filla apareix a la pantalla.



Ara tens la possibilitat de completar les dades del nen o nena (dades sanitàries, 

autoritzacions), de fer una inscripció o de donar d’alta un altre fill o filla.

Pas 3 – Dades sanitàries i autoritzacions

Una vegada donat d’alta el teu fill o filla, pots

accedir a l’apartat de Dades sanitàries on

pots informar-nos de tots els temes de salut

rellevants pel desenvolupament de les

activitats.

Entre altres coses, podràs indicar si pateix 

al·lèrgies alimentàries o si té necessitats

educatives especials.

A l’apartat d’autoritzacions pots indicar si

autoritzes o no l’ús de fotografies i vídeos on

apareix el teu fill o filla (per exemple per

publicar al blog de l’escola).

Dubtes sobre el procés d'inscripció?

Pas 4 – Fer una preinscripció

Per pre-inscriure el teu fill o filla a una

activitat, cal que t’hagis donat d’alta a la

plataforma com a pare o mare i cal haver

donat d’alta la fitxa del nen o la nena.

Un cop estàs a dins del web del centre, vés al

menú de menjador, extraescolars o acollida i

fes clic a Inscripcions. Aquí apareixerà la llista dels teus fills o filles, i en cadascun 

d’ells pots fer les inscripcions que vulguis, de manera independent.



El web mostrarà si el teu fill o filla ja té

inscripcions actives o finalitzades, i podràs fer

una nova inscripció amb el botó de dalt a la

dreta.

Al fer una nova inscripció, has de triar

l’activitat i també les opcions que vols,

incorporar notes si cal, i acceptar les

condicions.

Dubtes sobre el procés d'inscripció?

Truca al nostre telèfon d’atenció als usuaris, on t’atendrem de 9

a 13 i de 15 a 18 de dilluns a divendres.

93 551 17 70
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