INSTRUCCIONS PREINSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU I COLÒNIES KOSTKA CURS
16/17 EN LA NET FAMÍLIES

Tal i com us hem informat aquest curs la inscripció al Casal d’Estiu i a les Colònies
Kostka es farà on line des de la NET, tal i com es va fer la preinscripció de les
activitats paraescolars d’aquest curs.
Com ja sabeu, per accedir
(http://www.kostka.fje.edu/).
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1. NAVEGADORS COMPATIBLES:
a. Firefox Actualitzat
b. Google Chrome
2. CÓM ACCEDIR A LA NET (www.kostka.fje.edu)?
USUARI: DNI i lletra amb majúscula
PASWORD (Clau): DNI i lletra amb majúscula
LA POTS CANVIAR A L’ACCEDIR

2. HAS OBLIDAT LA CLAU?
Si no recordes la teva clau per accedir a la NET-Famílies, pots canviar-la a través de la funció
que trobaràs sota USUARI i PASSWORD de la web.

El sistema és l'estàndard: indicar el correu electrònic que heu donat a secretaria per a rebre
les comunicacions i ens envia un enllaç al nostre compte que permet canviar la contrasenya.
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3.

MOLT IMPORTANT TENIR L’HISTORIAL DEL NOSTRE NAVEGADOR NET DE
CONTRASENYES

4.

VEUREM DIFERENTS OPCIONS: CAL CLICAR PREINSCRIPCIÓ PARAESCOLARS

Un cop entreu , si teniu diferents
fills haureu de seleccionar-los
clicant a la pestanya dades de....

Sortirà el llistat de les activitats paraescoles a les que es troba matriculat/da
actualment el vostre fill/a i tot seguit totes les setmanes de casal que oferim ordenades
per les diferents opcions (matí, matí i servei migdia, matí i tarda, matí i tarda i servei
migdia) També trobareu la informació del cost de cada opció i si cliqueu a ”veure més”
les dates de cada setmana.

L’opció colònies apareix després de la 4ª setmana de casal.
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Per fer la MATRICULACIÓ heu de seleccionar la setmana i l’opció desitjada a la que
el/la volgueu inscriure

Per validar la MATRICULA heu de clicar la pestanya sol·licitar i tot seguir dirli aceptar. . Si

voleu MATRICULAR-LO a varies setmanes haureu
de fer-ho d’una en una. (clicar la semana, clicar sol·licitar, esperar a que
aparegui com a matriculat i seleccionar la semana següent)
ATENCIÓ ÉS UNA MATRÍCULA I LA FAMÍLIA NO LA PODRÀ ESBORRAR. SI
VOLEU ANUL·LAR LA MATRÍCULA CAL CONTACTAR AMB SECRETARIA.
Per validar la matrícula clicar sol·licitar

Podeu confirmar que heu fet correctament la confirmació ja que
apareixerà com a matriculat
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