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Camps de Treball

Les preinscripcions es poden fer del 18 d’abril al 3 de maig de 2013 a través de:

• Internet: www.gencat.cat/joventut/activitats

1. Registre del responsable de la preinscripció

Si la persona ja es troba registrada, sols caldrà introduir el seu DNI/NIE i paraula de pas.

En aquest procés es demanaran les següents dades de la persona responsable de la preinscripció:

• Nom i cognoms 
• Número de DNI/NIE 
• Adreça completa 
• Telèfon de contacte (preferiblement mòbil) 
• Adreça de correu electrònic (obligatori)

Registre Paraula
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Realitzar

 

nova preinscripció
Modificar preinscripció
Anul∙lar

 

preinscripció

Dins el termini de preinscripció

http://www.gencat.cat/joventut/activitats
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2. Introduir dades dels participants

Un cop registrat, ja es podrà realitzar la preinscripció de cadascun dels participants (màxim de 2 
participants del mateix grup d’edat)

Dades necessàries per la preinscripció: 
- Nom, cognoms i DNI/NIE de la persona física legalment responsable del/de la menor o en cas de majors 
d’edat, la persona que es fa responsable de la preinscripció.
- Nom i cognoms del/de la participant 
- Data de naixement del/de la participant 
- DNI/NIE del participant (obligatori per majors de 14 anys) 
- Sexe 
- Adreça completa 
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil) 
- Adreça de correu electrònic  (obligatori)
- Torns sol·licitats per ordre de preferència (un màxim de 5) 

No hi ha descomptesNo hi ha descomptes
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3. Generar preinscripció

Una vegada introduïdes totes les dades i seleccionats els torns s’haurà d’acceptar la preinscripció i 
generar els números per a participar al sorteig.

Si no es troben generats els nSi no es troben generats els núúmeros de sorteig quan es tanquin les preinscripcions, no meros de sorteig quan es tanquin les preinscripcions, no 
serseràà possible generarpossible generar--los.los.

En aquest cas, lEn aquest cas, l’’usuari no participaria al sorteig i no seria possible assignarusuari no participaria al sorteig i no seria possible assignar--li plali plaçça fins a fins 
un cop acabat tot el procun cop acabat tot el procéés.s.

4. Sorteig i publicació dels resultats

El sorteig es realitzarà el dimecres 8 de maig davant notari i es podran consultar els resultats a la web 
www.gencat.cat/joventut/activitats el divendres 10 de maig de 2013 a partir de les 12h. 
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6. Descàrrega de la informació

Un cop adjudicada la plaça s’informarà mitjançant  un correu electrònic del procés de pagament.  
També podreu trobar aquesta informació en el Portal on el/la participant  s’ha preinscrit. 
www.gencat.cat/joventut/activitats

ContinuaRetrocedeix

5. Assignació de places

El dia 8 de maig, un cop conegut el resultat del sorteig, l’assignació de places 
s’efectuarà automàticament en ordre correlatiu ascendent a partir del número aparegut 
al sorteig

1.000 1.001
1.002
1.003
…
14.921
1
2

Sorteig

7. Realitzar el pagament i documentació

Un cop el/la participant hagi realitzat el pagament, podrà consultar la informació referent a la seva 
inscripció al portal on s’ha preinscrit www.gencat.cat/joventut/activitats. En uns dies l’entitat gestora 
del camp de treball on s’ha inscrit es posarà en contacte amb ells per tal de tramitar la fitxa 
d’autorització i requerir-los la documentació pertinent. 

http://www.gencat.cat/joventut/activitats
http://www.gencat.cat/joventut/activitats
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