
 

PREGUNTES I DUBTES SOBRE LA INSCRIPCIÓ 

Abans de fer la inscripció 

 

–Puc inscriure tot un grup en una mateixa inscripció? 

Sí. El formulari d’inscripció de l’Aplec permet inscriure tant a una sola persona com un grup.  

 

–Encara no sé el número total de joves que hi participaran…  

Podeu inscriure els adolescents i joves que sabeu segur que hi participaran i més endavant a la resta. A la 

primera inscripció que feu el sistema us donarà un codi. Aquest codi us permetrà més endavant modificar la 

vostra inscripció i afegir-hi més participants.  

 

–Què necessito saber per a la inscripció? 

Si és un adolescent o un jove només cal nom i cognoms i l’edat. Si és un acompanyant de joves (animador) 

haurà de triar quina experiència del matí vol fer: participar de les experiències amb els seus joves o bé 

participar de l’activitat +25 anys que es farà en paral·lel a l’escola Casa Nostra, prop de l’estany.  

 

–Podré tenir una còpia de la meva inscripció? 

Sí. Quan finalitzis la inscripció et podràs descarregar un arxiu d’Excel amb tota la informació que hauràs 

introduït.  
 

En el moment de la inscripció 

 

–Com funciona la inscripció? 

La inscripció consta de 4 pantalles diferents: 

- Dades generals (introduir el nom del grup i el lloc de referència) 

- Participants (inscripció de les persones del grup) 

- Persona responsable (dades de contacte de la persona amb qui contactarà l’organització) 

- Resum (resum de les dades introduïdes. En aquest punt es pot modificar o eliminar la informació) 

 

–Quin grup del matí he de triar? 

Els adolescents i joves (14-25 anys): han de triar sempre l’opció 1 (“Adolescents i joves”) 

Els acompanyants tenen 2 opcions: anar amb els seus joves (opció 1) o fer l’activitat “Més 25 anys” (Opció 2) 

 

Modificar la inscripció 

 

–Com puc modificar la inscripció o afegir-hi més participants? 

A la part superior dreta de la pantalla inicial d’inscripció hi trobareu un espai per introduir el codi d’inscripció 

que us va sortir en acabar la primera inscripció i que també vau rebre per correu electrònic.  

 

–Quan faci alguna modificació rebré un correu electrònic conforme he actualitzat la informació?  

Sí, rebràs un correu electrònic cada vegada que modifiquis la inscripció.  

 

–Fins quin dia podré modificar la meva inscripció? 

Fins el dia 30 de maig, una setmana abans de l’Aplec. A partir d’aquest dia es podrà consultar però no 

modificar.  

 

 

 



 

Preveres i diaques 

 

–On s’han d’inscriure els preveres i diaques que volen concelebrar a l’Eucaristia? 

Els preveres i diaques s’han d’inscriure a través del formulari d’inscripció general. A la pantalla on s’afegeixen 

els diferents membres del grup hi ha dues preguntes destinades als preveres i diaques que vulguin 

concelebrar a l’eucaristia. En cas afirmatiu, s’haurà d’indicar el correu electrònic a través del qual es faran 

arribar les informacions necessàries per a la celebració de la missa.   

 

Voluntariat 

 

–Què he de fer per inscriure’m com a voluntari? 

 

Si vols ser voluntari de l’Aplec has d’inscriure’t a través de la següent adreça:  

http://www.voluntarisaplec2014.cat 

 

Si ets voluntari també t’hauràs d’inscriure com a participant de l’Aplec en aquesta adreça:  

http//inscripcions.arqtgn.cat  

 

 

 Adreça de contacte:  info@aplec2014.cat  

mailto:info@aplec2014.cat

