1. Com entrar a l'EsplacNet
Per accedir a EsplacNet, cal que introduïu el vostre usuari i contrasenya (el mateix amb el que
entràveu a l'Assac):

A la pàgina principal teniu accés a les dades, les eines i “compartir és estimar”:

A principis de curs, el que cal tenir “a punt” és l'apartat de DADES:

2. Com revisar les dades de l'esplai
Cliqueu sobre la primera barra:

Com a novetat, enguany podeu dir quina és la persona responsable de l'esplai, qui és la persona de
contacte i quina ho és per a temes d'economia de l'esplai:

Reviseu cada una de les dades que hi ha introduïdes i modifiqueu i afegiu tot el que calgui.

Un cop fet, no oblideu clicar

3. Com introduir els i les monis
Cliqueu sobre la segona barra:

Teniu dues opcions:
•

AFEGIR MONIS DEL CURS ANTEIROR:

abans de sortir de la pantalla,

•

AFEGIR MONIS NOUS:
Es desplegarà tot un formulari que cal que aneu omplin amb totes les dades que demana.
Un cop introduïdes les dades, cliqueu:

Un cop fet, no oblideu clicar

abans de sortir de la pantalla.

4. Com introduir el nombre d'infants que teniu a cada grup d'edat
Cliqueu sobre la tercera barra:

Heu de crear un nou grup per cada un dels grups d'edat que teniu a l'esplai:

Un cop introduïdes les dades, cliqueu:

Heu de tenir en compte una cosa important. Per poder introduir els infants de cada any, quan
creeu els grups d'edat, heu de posar els anys en ordre cronològic!! És a dir, quan us demana entre
quins anys de naixement està comprès el grup, ho heu de posar "entre 2003 i 2005" i NO "entre 2005
i 2003".
Incorrecte:

Correcte:

Si no, no podreu introduir-los!

Per a cada un dels grups heu d'anar afegint totes les dades:
1. nombre d'infant per cada edat

2. afegir cada infant que té una necessitat educativa específica. S'identifica cada infant per

la seva data de naixament. Llegiu atentament la llegenda.

3. Podeu indicar també si un infant també està becat per l'esplai o una institució. Poseu la

quantitat.

Un cop fet, no oblideu clicar

abans de sortir de la pantalla,

5. Com introduir les activitats d'aquest curs:
Cliqueu sobre la quarta barra:

6. Com afegir els projectes i memòries
Cliqueu sobre la última barra:

Accedireu a la pantalla principal dels projectes:

Si veieu que la data del projecte educatiu té més de 4 anys, vol dir que s'hauria de revisar. Segurament
hi ha alguna cosa que cal actualitzar.

A cada un dels apartats, podreu veure quins projectes heu introduït:

Si cliqueu al llapis, podeu afegir tots els documents relacionats amb aquell projecte.

•

INSERIR EL PROJECTE

•

AFEGIR EL PRESSUPOST

•

AFEGIR ANNEXOS

•

AFEGIR LA MEMÒRIA

•

AFEGIR EL BALANÇ

• AFEGIR LES TEMÀTIQUES (tots aquells ítems relacionats amb el projecte)

Un cop afegits, el podreu consultar sempre que vulgueu fent click a:

No oblideu clicar

abans de sortir de la pantalla

