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0. INTRODUCCIÓ 
Aquest manual d’ajuda vol orientar a l’usuari a poder realitzar 
una inscripció online a la web del Club Esportiu INEF 
Barcelona. 
 
Tanmateix, volem recordar que hi han4 formes d'inscripció a 
les activitats esportives , totes són vàlides: 
 
1. Inscripció Online a les Escoles Esportives i l’Escola de 

Circ a través de la web del Club Esportiu INEF Barcelona. 
Inscripció Online a les Estades d’Estiu 
 

2. Escoles Esportives: Descarrega el full d'inscripció per 
menors o el full d'inscripció per adults i entrega'l omplert 
per email o a la recepció de l'Oficina d'Informació del 
Club. Per les Estades d’Estiu: full d’inscripció per menors 

3. APP per mòbils i tablets. Disponible a la APP Store para 
iOS o Google Play para Android 
 

4. Cita Previa. Solicita cita previa por email o llama al 93 
4255445 (Ext. 200) 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ONLINE 
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http://clubinefbcn.cat/escoles-esportives/informacio/inscripcions-escoles-esportives?view=sessions&layout=overview
http://clubinefbcn.cat/escoles-esportives/informacio/inscripcions-escoles-esportives?view=sessions&layout=overview
http://clubinefbcn.cat/estades-esportives-estiu/informacio-estades-estiu/inscripcions-estiu
https://mail.google.com/mail/u/0/files/full_inscripcio_escoles_esportives_inef_menors.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/files/full_inscripcio_escoles_esportives_inef_menors.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/files/full_inscripcio_escoles_esportives_inef_adults.pdf
mailto:info@clubinefbcn.cat
http://clubinefbcn.cat/files/full_inscripcio_estades_estiu_inef_menors.pdf
https://itunes.apple.com/es/app/club-esportiu-inef-barcelona/id1160722462?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/club-esportiu-inef-barcelona/id1160722462?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iliberi.aplicarium.clubesportiuinefbarcelona
mailto:info@clubinefbcn.cat
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1. REGISTRE 
Registreu-vos a la pàgina web del Club: 
http://clubinefbcn.cat/registre  
Rebreu un correu de confirmació de 
registre, deseu les dades del registre, 
són imprescindibles per realitzar les 
preinscripcions i més endavant amb la 
confirmació el pagament.  
Si voleu preinscriure a més d’un/a 
esportista, serà necessari realitzar més 
d’un registre (crear un/a nou/va usuari/a). 

2. INICI DE SESSIÓ 
Un cop registrats, heu d’entrar amb el 
vostre usuari a la web: 
http://www.clubinefbcn.cat/acces  
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http://clubinefbcn.cat/registre
http://www.clubinefbcn.cat/acces
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3. TRIAR PREINSCRIPCIÓ 
Heu d’entrar al següent link : 
Escoles Esportives I Escola de Circ: Fes click aquí. 
Estades d’Estiu: Fes click aquí. 
Omplir Formulari i Pitjar 
 
 
 
Un cop emès el formulari, rebre-ho un correu automàtic 
amb la informació del pagament.  
Si més tard voleu realitzar qualsevol modificació al 
formulari, podeu fer-ho vosaltres mateixos tornant al 
formulari o poseu-vos en contacte a: info@clubinefbcn.cat  

4. CONFIRMACIÓ PLAÇA 
Escoles Esportives i Escola de Circ: 
Socis :renova la teva plaça sense necessitat de 
confirmació durant el període d'inscripció amb prioritat per 
Socis. 
Públic en general i  Socis: per inscripcions realitzades durant el 
període de Públic en general, cal esperar confirmació de plaça 
de la Direcció Tècnica a partir de les dates indicades a la web. 
Estades d’Estiu: La Direcció Tècnica , confirmarà les vostres 
places a través d’un correu electrònic. Recordeu de no realitzar 
el pagament fins a no rebre la confirmació.  

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ONLINE 
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http://clubinefbcn.cat/escoles-esportives/informacio/inscripcions-escoles-esportives
http://clubinefbcn.cat/estades-esportives-estiu/informacio-estades-estiu/inscripcions-estiu
mailto:info@clubinefbcn.cat
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5. PAGAMENT 
Un cop us haguem confirmat la plaça, haureu de fer el 
pagament. Per fer-ho teniu dues possibilitats:  
- Opció 1: Segueix l’enllaç que vas rebre quan vas 

completar el formulari i realitza el pagament 
- Opció 2: Altra forma Accedeix amb el teu usuari, ves a 

les inscripcions de les Escoles Esportives, l'Escola de 
Circ o les Estades d'Estiu, tria preinscripció (Socis o No 
Socis) i busca el link "PROCEDEIX AL PAGAMENT". 

- *El pagament es pot fer online amb  PayPal o Targeta 
Bancària al link indicat. No cal tenir conta de PayPal. 
 
 
 
 

- Opció 3: A través de transferència bancària,  
BBVA ES12 0182-3031-01-0200980390, indicant el nom 
de l'inscrit i activitat. 

 
- Opció 4: En cas de tenir algún problema demani cita 

prèvia al Club per tramitar el pagament  amb la seva 
tarjeta bancària. No s’acepten pagaments en metàl·lic. 
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http://clubinefbcn.cat/acces
http://clubinefbcn.cat/escoles-esportives/informacio/inscripcions-escoles-esportives
http://clubinefbcn.cat/escoles-esportives/informacio/inscripcions-escoles-esportives
http://clubinefbcn.cat/escoles-esportives/informacio/inscripcions-escoles-esportives
http://clubinefbcn.cat/estades-esportives-estiu/informacio-estades-estiu/inscripcions-estiu


CONTACTE 
CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA 



Localització 
Avinguda de l’Estadi 12-22 
08038 
Barcelona 

Direcció Tècnica 
Laura Esbrí 

Telèfon / Fax 
93 4255445 (Ext. 200) 
93 426 07 51 
 

Email / Website 
info@clubinefbcn.cat 
www.clubinefbcn.cat 

CONTACTE 
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