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INSCRIPCIÓ ALS JOCS ROMANS 
 
 
 

 Entreu a la pàgina web http://cdatarragona.net/jocsromans (Ho heu d’escriure 
directament a la barra del buscador, sinó us donarà error) 

 

 Teniu un enllaç a un vídeo explicatiu de com fer tot el procés d’inscripció  és 
important que us els mireu abans d’inscriure-us. 

  

 Registreu-vos si és el primer cop. 
o Deixeu en blanc les caselles Identificador d’usuari i contrasenya. 
o Feu click a registrar-se. 
o Només es pot fer un registre per monitor/a, és important omplir correctament 

tots els camps, heu d’especificar la lletra al DNI (amb majúscula). 
o IMPORTANT! Escriure correctament el nom, cognoms i DNI amb lletra, ja 

que tal i com l’escriviu, així constarà en el vostre certificat.  
o Cal prémer Confirmar, per continuar el registre. 

 

 Un cop registrat s’enviarà un correu de validació a l’e-mail que hagueu posat, 
caldrà que sortiu del programa, obriu el correu i feu click a l’enllaç. 
(En el cas que no rebeu aquest e-mail consulteu el correu brossa o ens ho 
comuniqueu al correu cdatarracoviva@gmail.com, especificant nom i cognoms i 
solucionarem el problema). 

 

 Accediu a l’aplicació: 
o L’identificador és el vostre DNI (amb la lletra amb majúscula). 
o La contrasenya, és la que heu introduït quan us vau registrar. 

 

 La primera pantalla que us trobareu, us informa del llistat de tots els jocs creats 
amb el seu codi, el títol de cada joc, els monitors necessaris per al joc, el nombre 
de vestits que en un inici hi ha estipulats i finalment, a la columna de la informació 
addicional hi teniu el pdf amb les instruccions del joc.  
Per tal de veure directament totes les vacants disponibles de tots els jocs, entreu a 
l’enllaç on posa Vacants del menú que hi ha al marge superior esquerre. 
 

 Si no hi ha cap vacant disponible, vol dir que aquell joc està complet i no queden 
places per a fer de monitor/a. 

 

 Cal tenir en compte que hi ha dos jocs on no us podeu apuntar: 
o Joc 8 Música, ja que s’hi apunten els alumnes del Conservatori de Música 

de Tarragona. 
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o Joc 180, reservat al personal del Camp d’aprenentatge de la ciutat de 
Tarragona.  
 

 Per escollir un joc que tingui vacants disponibles, feu click a l’icona  i a l’apartat 
on posa DNI monitor obriu el desplegable i elegiu el vostre DNI.  

 A l’apartat OBSERVACIONS heu d’especificar: 
 

 Si desitgeu l’entrepà de formatge o embotit. 
 Si desitgeu el vestit femení o masculí 

Cal tenir en compte que disposem de més vestits romans dels que 
consten al programa, per tant, malgrat que el joc que trieu no 
requereixi disfressa i tot i així, us voleu vestir de romans, feu-ho 
constar a les observacions en el moment d’inscriure-us al joc. 

 En el cas que el vostre joc no requereixi vestit i ho heu demanat a les 
observacions, us enviarem un correu uns dies abans de la jornada, 
confirmant si us hem pogut adjudicar vestit o no ha estat possible.  

 Les adjudicacions de vestuari les realitzem per ordre d’inscripció.  
 

 Clicar Acceptar canvis per confirmar la inscripció al joc.  
 

 Podeu comprovar que el joc us ha quedat assignat a l’apartat Pròpies del marge 
superior esquerre. 

 

 Per canviar de joc es pot anular l’elecció, fent click a Pròpies, del menú del marge 
superior esquerre, i seguint el mateix procediment que per elegir, però aquest cop 
al desplegable del DNI monitor deixeu-lo un altre cop en Trieu. 

 

 Ara podeu tornar a triar un altre joc de la mateixa manera que la primera vegada. 
 

 Important! Recordeu el nom i codi de joc al que us heu inscrit el dia de la jornada, 
ja que se us demanarà aquesta informació.  
  

 Per consultes i /o dubtes podeu escriure al nostre correu electrònic: 
cdatarracoviva@gmail.com.  
 

 És possible que rebeu un correu cada cop que realitzeu canvis al programa de 
registre.  

 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 
 
 
L’equip del Camp d’aprenentatge de la ciutat de Tarragona 
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