INSCRIPCIÓ A UN CURS
Entra a la web de la Fundació: www.escolacristiana.org

Tens usuari i contrasenya de la FECC?
-

No en tinc : Has d’entrar a alta d’usuari

Clica “Accepto”
Omple les dades: nom, cognoms,…

El nom d’ usuari ha d’anar tot junt i has d’evitar noms comuns
que ja poden estar escollits per altres persones.
Et recomano que indiquis un e-mail propi, no genèric del centre.
Format del NIF tot junt amb la lletra sense guions.

El codi d’ensenyament te'l podrà facilitar el teu centre.
En escriure’l, clica “cercar centre” i automàticament sortirà el
nom de l’escola.

Indica a quina categoria pertanys

Clica “enviar petició”. Et desapareixerà tot i et sortirà un missatge
“sol·licitud enviada correctament” si no et surt es que hi ha algun
camp incorrecte.
En un màxim de 24 hores t’arribarà un correu confirmant-te
l’usuari i password. Quan t’arribi ja podràs inscriure’t al curs.

Tens usuari i contrasenya de la FECC?
-

Si, ja el tinc: Has d’entrar a Formació

Entra el teu usuari i password.
( No el recordes? A mà esquerra clica a
“recuperació de dades”)

Entra a llistat de cursos

Escull el curs
( Si cliques sobre la icona:
tindràs tot a la
informació sobre el curs: horari, lloc, calendari,..)

Clica a oberta per fer la inscripció.

Al full d’inscripció has d’omplir TOTS els camps i en acabar clica a “enviar sol·licitud”
Et desapareixerà el document de dades i et sortirà un missatge ”Sol·licitud enviada correctament” . Ja està tot fet. En poques
hores t’arribarà un correu confirmant-te la teva inscripció.
Si no et surt el missatge “Sol·licitud enviada correctament” puja cap a dalt de la pantalla, segur que hi ha algun camp sense
omplir o no omplert correctament (sortirà un asterisc vermell)

Recorda que el primer dia de curs has de portat el full d’inscripció
signat. Ho podràs trobar a:

Escrius l’usuari i password

Aquí trobaràs tots els cursos que has fet en els
últims anys, busca el correcte i imprimeix la fitxa.

