Instruccions per inscriure’s als cursos #formacióturismecat
1. Si el darrer any us vau registrar a la plataforma
(https://formacioturismecat.catalunya.com/) no cal que us registreu de nou, sinó que
haureu d’accedir a la URL esmentada i indicar el vostre DNI (amb lletra i sense guió) i
contrasenya.

Important!! Si teniu problemes per entrar o no recordeu la contrasenya podeu recuperar el
vostre compte clicant sobre l’opció “¿Heu oblidat el nom d’usuari o la contrasenya?”. Aquí us
demanarà la vostra adreça de correu i se us enviarà un enllaç per poder accedir al compte
creant una nova contrasenya.

2. En el cas que no hagueu realitzat cap curs en el darrer any, us haureu de registrar
prèviament a la plataforma (https://formacioturismecat.catalunya.com/).
Això ho podeu fer a través dels botons habilitats a la pagina d’inici:

O bé a través del botó que apareix dins les fitxes del catàleg de cursos:

3. En clicar un d’aquest botons us apareixeran les condicions de participació que haureu
d’acceptar per procedir amb el registre.

4. Un cop acceptades, accedireu a un formulari de registre on haureu d’emplenar tots els
camps obligatoris. En cas que us oblideu d’emplenar algun camp, el propi formulari us
ho indicarà quan intenteu validar el registre:

5. Una vegada completats tots els camps cliqueu a “Enviar sol·licitud d’inscripció”.

6. Com us indica la pròpia plataforma, haureu rebut un correu electrònic per confirmar la
creació del vostre compte:

7. IMPORTANT: si no trobeu el correu electrònic a la safata d’entrada, reviseu la safata
SPAM o correu brossa.

8. Una vegada localitzat el correu electrònic copieu i enganxeu al navegador l’adreça que
us hem enviat per confirmar el vostre compte:

9. Això us redirigirà a la plataforma confirmant la creació del vostre compte amb èxit:

10. Per últim, per validar el registre premeu sobre la icona continuar i ja estareu registrats
dins la plataforma. Tot seguit podreu accedir al catàleg de cursos a través d’aquest dos
botons:

11. Per inscriviu-vos a qualsevol dels cursos disponibles només heu de clicar sobre el botó
d’inscripció del que desitgeu:

12. I posteriorment confirmar aquesta sol·licitud:

13. Us apareixerà un missatge confirmant-vos que la preinscripció s’ha realitzat amb èxit i
informant-vos que dos o tres dies abans de la data programada rebreu informació
sobre si heu estat o no acceptats al curs:

14. A partir d’aquest moment, si torneu a entrar a la plataforma ja veureu que teniu els
cursos en els que heu estat acceptats a la vostra àrea personal. Podreu accedir quan
correspongui si és un curs en streaming, en canvi en el cas dels cursos d’autoformació
podreu accedir dins del marge de dates programades en l’horari que tingueu
disponibilitat per fer la formació.

