
 

 

CC JOSEP M TRIAS I PEITX 

 

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS EN LÍNIA  

 

Indicacions prèvies 

- Les inscripcions es realitzaran a través de la web/aplicació Eventbrite. Aquesta 

plataforma us facilitarà la vostra entrada i l’accés al enllaç de la classe en línia a la que 

voleu assistir.  

- La plataforma en línia de la classe virtual serà d’accés gratuït (Zoom, Jitsi, etc.) 

L’enllaç a la videoconferència es publicarà el mateix dia. Fins que no publiquem l’enllaç 

a la classe virtual, a la nostra web apareixerà PENDENT DE PUBLICACIÓ. 

- Cal fer registre previ ja que l’aforament a la classe virtual serà limitat i es passarà 

llista. 

- Recomanem que el nom d’usuari que introduïu a la sessió sigui el mateix que 

especifiqueu en el registre. 

- Si accediu a través de l’ordinador, es necessari tenir micròfon activat a l’ordinador i 

recomanem l’ús de càmera web. Si accediu a través del mòbil tindreu que descarregar 

l’aplicació de videoconferència corresponent. 

 

Per poder validar la vostra inscripció als tallers en línia heu de seguir els següents 

passos: 



 

REGISTRE 

 

1. Accediu a l’enllaç de registre a l’activitat en línia. Inmediatament apareixerà en 

pantalla la informació del taller al que voleu assistir. 

2. Feu CLIC a Registrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. S’obrirà una finestra per a que adquiriu l’entrada de l’activitat. 

4. Feu un nou CLIC a Registrar. 

 

5. S’obrirà una nova finestra. Ompliu les dades per formalitzar el registre. 

únicament us demanaran nom, cognoms i e-mail. 

 



6. Un cop omplert el formulari (nom, cognoms i e-mail), us apareixerà una nova 

finestra que us confirmarà el registre a l’activitat. 

 

 

REVISEU EL VOSTRE E-MAIL 

 

A partir d’aquí podeu entrar al vostre e-mail (el que heu fet servir per a omplir el 

formulari de registre). Immediatament rebreu una confirmació de registre. 

Si no us arriba a la safata d’entrada del vostre e-mail, reviseu la safata d’e-mail no 

desitjat, es possible que vagi a parar allà.  

 

 



7. Localitzeu l’e-mail de registre a l’activitat i feu CLIC a Ver ahora. 

Ha de ser com aquest: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



8. S’obrirà una nova finestra indicant el nom del taller en línia al que voleu assistir. 

Feu CLIC a la imatge. 

 

9. Al fer clic a la imatge, aquesta us redirigirà a la nostra web on el mateix dia 

publicarem l’enllaç a la classe virtual. 

Recordeu que si accediu abans del dia programat, únicament veureu la 

informació amb el següent missatge: PENDENT DE PUBLICACIÓ 

 


