
 

 MANUAL D’INSCRIPCIÓ  
 

Per formalitzar la inscripció per les activitats de Viu l’estiu al GEiEG 2021, cal seguir els següents passos: 

1. Per iniciar el procés d’inscripció cal accedir a www.viulestiualgeieg.cat i prèmer sobre la pestanya a 

Inscripcions. Seguidament, clicar el requadre Inscripcions que apareixerà a la pantalla. 

2. A) Tots els socis amb accés a l’aplicació de reserves del GEiEG han d’utilitzar el seu nom d’usuari i la 

clau d’accés de l’aplicació de reserves i clicar Entrar. En cas de no recordar aquestes dades es poden 

recuperar a través del botó Recuperar Dades i, completant el Codi i DNI, rebran un correu. Els que 

es trobin en aquest cas, un cop finalitzin aquest punt, podran passar directament al punt 3 del 

manual. 

http://www.viulestiualgeieg.cat/


B) Els no socis o socis sense perfil a l’aplicació de reserves del GEiEG han de clicar a Registrar-se. 

 

Seguidament, els socis/associats o persones que s’hagin inscrit a les activitats del GEiEG (clients) en anys 

anteriors, han de prémer a Tinc un codi de Soci/Associat/Client. Si no és Soci ni Associat i mai s’han inscrit 

a cap activitat, han d’anar a l’opció No tinc codi. 



B.1)  Els usuaris que hagin clicat a Tinc un codi de Soci/Associat/Client, hauran de completar el procés afegint 

el Codi*, DNI i data de naixement i prémer el botó Següent. Si no disposen d’abonament o quota familiar, 

caldrà introduir les dades del nen/a que es vol inscriure.  

*El codi correspon al número de la targeta de soci o, si no s’és soci però s’ha inscrit en anys anteriors a 

alguna de les activitats del GEiEG, es pot trucar al 972 23 44 59 per demanar-lo. 

 

Seguidament s’ha d’escollir l’usuari i la clau d’accés i clicar Registrar-se. (un cop registrat, sempre es podrà 

accedir al procés d’inscripció amb el nom i la contrasenya escollits). Un cop finalitzat aquest punt, poden 

passar al punt 3 del manual. 



B.2)  Els usuaris que no tinguin codi hauran de completar el registre amb les dades personals del nen/a que es 

vol inscriure i escollir l’usuari i contrasenya. (un cop registrat sempre es podrà accedir al procés d’inscripció 

amb el nom i la contrasenya escollits). Un cop finalitzat aquest punt, poden passar al punt 3 del manual. 



3. Un cop s’ha accedit amb l’usuari i contrasenya o un cop registrats, si es disposa d’abonament/quota 

familiar, es pot seleccionar la persona que farà l’activitat. Un cop especificat cal prémer Següent. En 

cas contrari, apareixerà directament la selecció d’activitats que veuran al punt 4. 



4. En aquest pas cal seleccionar el tipus d’activitat ”VIU L’ESTIU AL GEiEG (CASALS I CAMPUS)”  i a 

continuació l’activitat concreta per la que es vol fer la inscripció i prémer Següent. Únicament 

apareixeran les activitats disponibles, segons l’edat dels inscrits.  

 

 

 
 



5. En el següent pas caldrà seleccionar els torns i serveis addicionals, als quals es vol inscriure al nen/a 

i prémer el botó Següent:  

 

 

 
 



6. A continuació cal completar una seguit d’autoritzacions i informació rellevant i clicar Següent: 

 

 



7. El següent pas mostrarà els torns i els serveis addicionals seleccionats per cada setmana i totes les 

autoritzacions, així com la informació facilitada en el pas anterior. En aquest punt cal llegir i acceptar 

les condicions i política de privacitat i prémer Següent. *important comprovar bé tota la informació! 

 



8. Abans de formalitzar el pagament, cal revisar les dades de contacte (telèfon i correu) que es mostraran 

i clicar el botó Fer Inscripció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Finalment, es redirigirà a la passarel·la de pagament per formalitzar la inscripció amb la targeta de crèdit. 


