
WEB D’ACTIVITATS BdG I SISTEMA DE GESTIÓ DE LES 
INSCRIPCIONS 

Què es necessita

Pàgina web on surti publicada tota la programació anual de les dues biblioteques de Granollers 
i que permeti gestionar el procés d’inscripcions de forma àgil. Es valorarà:

- Comoditat a l’hora d’entrar les activitats a la web, amb la possibilitat d’establir data de 
caducitat de la informació (deixa de visualitzar-se) i programar la publicació d’activitats 

- Web responsive
- Accessibilitat
- Disseny atractiu 
- Possibilitat d’incloure “destacats” a la part superior (activitats amb places lliures, 

activitats estrella, etc.)
- Gestió de les inscripcions: 

o Tancament automàtic de les inscripcions al cobrir les places ofertes
o Visualització de les places ofertes (cal?) o bé una barra que marqui el progrés 

(% omplert)
o Facilitat d’obtenir llistats d’inscrits per a cada activitat (independentment que 

el formulari permeti escollir diverses activitats) i poder emprar-los en els fulls 
d’assistència que han de firmar els/les alumnes 

o Enviament d’un correu electrònic de confirmació a l’acabar el procés de la 
inscripcions

o Enviament d’un correu electrònic de recordatori X dies abans de realitzar-se 
l’activitat. Cal veure també els que no tenen correu i cal trucar-los.

o Inscripcions de pagament: via targeta de crèdit/dèbit o transferència bancària 
(cal generar una carta de pagament en pdf)

o Exempcions: possibilitat d’adjuntar certificats corresponents (persones a l’atur 
o amb pensions del tipus no contributiu), amb o sense signatura electrònica.

o Possibilitat d’ampliar les places ofertades o eliminar inscripcions incorrectes 
o Possibilitat d’exportar els inscrits per tipus d’activitat o perfil d’usuari (IN, AD1, 

AD2, GN, etc.) i poder tenir bases de dades per a futures difusions.

Els continguts s’estructuren en

1. Activitats infantils i familiars
o Foment a la lectura
o Formació digital

2. Activitats per a adults
o Foment a la lectura 
o Pensament
o Formació digital



Incloure enllaç amb el pdf de la difusió en paper, o bé el pdf com a imatge en gran. Visualització
+ - incrustada dins la web? (potser no seria pràctic).

Informació de cada activitat

- Imatge
- Títol
- Data
- Lloc de realització
- Descripció
- Requeriments (a qui s’adreça, nivell, coneixements previs, dispositius necessaris, etc.)
- Data d’obertura de les inscripcions
- Enllaç per a inscriure’s

Inscripcions

Les activitats tenen diferent durada: 

- Anuals (ex: club de lectura)
- Mensuals (obertura d’inscripcions a partir de 15 dies abans)
- Puntuals (ex: lab digital)

Camps de les activitats anuals (* obligatoris). Ex: 

- Nom*
- Cognoms*
- Data de naixement dd/mm/aaaa (*; només en les activitats infantils)
- Telèfon*
- Correu-e
- Acceptació política de protecció de dades de caràcter personal*
- Acceptació enviament d’informació sobre promocions culturals relacionades Sí / No

Camps de les activitats mensuals. Ex: Hora menuda

- Nom*
- Cognoms*
- Data de naixement dd/mm/aaaa (*; només en les activitats infantils)
- Telèfon*
- Correu-e
- Acceptació política de protecció de dades de caràcter personal*
- Acceptació enviament d’informació sobre promocions culturals relacionades Sí / No

Camps de les activitats puntuals:

Els mateixos camps que en l’apartat anterior, excepte la formació digital:

Es necessita un formulari d’inscripcions per la formació digital -16 anys i un altre per les 
formacions digitals d’adults.



Al clicar sobre l’enllaç “Inscriure’s”, obertura d’una altra finestra amb el llistat dels cursos 
que s’ofereixen. L’interessat/da marcarà totes les activitats desitjades amb l’objectiu 
d’entrar les dades una sola vegada. 

Obertura d’una segona pàgina on introduir les dades personals. Camps:

- Nom*
- Cognoms*
- DNI* (posar exemple) (només activitats adults)
- Municipi*
- Telèfon*
- Correu-e
- Persona en situació d’atur: Sí / No * (només activitats adults)
- Persona perceptora d’una pensió del tipus no contributiu: Sí / No * (només activitats 

adults)
- Acceptació política de protecció de dades de caràcter personal*
- Interès per rebre informació sobre serveis o activitats relacionades Sí / No

A valorar una altra possibilitat: Web amb registre previ (usuari + contrasenya) i després 
accés per a inscriure’s al que es desitgi. Exemple: Centres Cívics de Granollers


