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REGISTRAR-SE
En primer lloc estarem ubicats a la pàgina web de l’ Àrea de Participació de 

SCIAS : www.scias-socis.com ó www.scias-socis.cat

A la pantalla principal, apareix a la part superior dreta el botó :  

Premem el botó, i veurem la següent pantalla:

Si és la primera vegada, 

Te'n registraràs premem

aquí 

“REGÍSTRA’T”
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REGISTRAR-SE

Un cop premut el botó, 
Veurem la següent pantalla

Omplirem les caixes :
“Núm. TARGETA ASSEGURADORA” i 
“Núm. ASSEGURAT ASC”, tal com ens indica 
la foto de la targeta a la part inferior. 

Primer el número targeta assegurat, a la
esquerra, que es troba a la part inferior de
la targeta,  els 16 dígits sense espais ni guions.

I  després el número de l’assegurat,
només els primers  8 dígits. 
A continuació escriurem 2 vegades 
la contrasenya que crearem de mínim 5 dígits. 

I finalment premem “CONTINUAR”



En aquesta pantalla veurem el nostre NOM i COGNOMS. També apareixen els camps 
de TELÈFON i E-MAIL. Si no hi són, els omplirem. El correu electrònic és on rebrem 
informació relacionada amb el web de l’Àrea de Participació

Omplirem la informació de “Accepto aparèixer en imatges del lloc web”. I  “Accepto la 
política de privacitat i les condicions legals”. 

A continuació farem clic a “CREAR COMPTE”



Ara tenim  la pantalla on confirma que ens hem registrat correctament.

En aquesta pantalla

primer de tot 

veiem al centre

la confirmació que ens

hem enregistra’t.

I també dalt a la banda

superior dreta, on hi 

havia el botó de registre

hi ha una icona

on diu “HOLA”

això ens diu que ja

estem dins de la WEB,

Premeu la “X”

des de la imatge central i 

ara ja pots inscriure’t a 

les activitats que vulguis.



SI JA ESTEM REGISTRATS

• Cliquem LOGIN

• I ENS DEMANARÀ EL NOSTRE NÚMERO D’ASSEGURAT I LA NOSTRA CONTRASENYA



Premem el botó

I obtindrem el menú
principal de totes les
activitats



INSCRIURE’S A UNA ACTIVITAT

En el menú anterior, podem  buscar l’activitat que volem inscriure’ns de diferents maneres:

• En baixar el cursor a la pantalla, cerqueu l’activitat que vulgueu i apunteu-vos 

• Al  menú, fent clic al botó grup d’activitats, s’obrirà un desplegable i podreu accedir a l’activitat

• Cercant per  “Paraula” “Mes” “Dia” “Tipus” 

• Ó si voleu activitats del mes posterior, polseu   MES SEGÜENT



ENS APUNTEM A UNA ACTIVITAT

• Quan ens apuntem a 
qualsevol activitat, 
triem l’horari, ens 
preguntarà si estem 
segurs i després ens 
indicarà que ho hem fet 
correctament



QUAN L’AFORAMENT ÉS COMPLET

• Si esteu interessats en 
una activitat, i no 
queden places 
disponibles, en clicar per 
inscriure 'us, ens 
informarà que passeu a 
una llista d’ espera fins 
que tinguem una plaça 
disponible.



CANCEL·LAR UNA INSCRIPCIÓ

Si el que volem és cancel·lar-
la, en tornar a clicar ens dirà 
que estem a punt d’anul·lar la 
inscripció


