INSTRUCCIONS PER INSCRIURE’S AL «SUMA’T 2020/21»
Consideracions importants:
•

Revisau cada punt del programa, enguany canvia la manera de fer les inscripcions.

•

Comprovau la disponibilitat dels tallers a la graella; cada taller està enfocat a un trimestre
determinat i a un curs determinat.

•

Assegurau-vos que el centre compleix els requisits i les observacions de cada taller, n’hi ha que
requereixen material específic.

•

Recordau que el fet de preinscriure’s no assegura l’adjudicació del taller.

Passes per fer la inscripció:
Cada centre educatiu s’ha de coordinar i fer una petició (si hi ha dues peticions, la segona anul·la la
primera).
Us recomanam que tengueu clar per endavant, amb l'equip docent, els tallers a seleccionar.
Recordau que teniu tota la informació a la revista Guia Suma’t 20/21 i en el web
https://esports.conselldemallorca.cat/-/suma-t
Teniu quatre preferències per cicle. Com menys opcions trieu, menys oportunitats teniu d'obtenir un
taller.
Les preinscripcions són gratuïtes.
1. Accediu a l’enllaç de preinscripció del programa Suma’t:
https://esports.conselldemallorca.cat/-/suma-t
2. Us enviarà a la Seu electrònica del Consell de Mallorca. Pitjau el botó “veure tràmits”. A tràmits
associats: «Preinscripció: Troba el teu taller – SUMA'T», pitjau el botó “realitzar el tràmit”.
3. La clau d’accés és Sumat-20/21
4. A “Preinscripció Programa Suma’t – Compra les teves entrades” Seleccionar 1
5. Pitjau «Comprar».
6. “Dades de l’assistent”: Ompliu tots els camps amb l’opció d’interès, cap o sí/no.
7. Pitjau «Acceptar» i «Continuar».
8. Seleccionau «He llegit i accept les condicions legals».
9. Seleccionau o NO «Vull subscriure’m a la newsletter».
10. Finalitzau la compra.
11. Rebreu un correu electrònic per confirmar la preinscripció, i entre el 28 de setembre i el 16
d’octubre us informarem de si la petició s’ha acceptat o no.
Si teniu qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb nosaltres, per correu electrònic:
sumat@conselldemallorca.net o per telèfon: 618 980 452 o 638 275 287.
Atentament,
Equip Suma’t

