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1. Accés al Portal de Gestió de Formació
Per visualitzar el Portal de Gestió de Formació heu d’anar a la pàgina web de TIC Mallorca
(www.ticmallorca.net) i fer clic damunt l’enllaç “Portal de Formació”.

S’obrirà una altra finestra on tendreu a la vostra disposició un video tutorial i aquesta guia
d’ús.
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1.1 Accés al Portal de persones usuàries i donades d’alta a l’anterior plataforma
d’inscripció
Si ja sou usuaris de la formació que ofereix TIC Mallorca, és a dir, si ja us varen donar d’alta
a convocatòries de cursos anteriors, heu de fer clic damunt “Accedeix”

A la finestra següent es sol·licita el vostre DNI i la contrasenya. En aquest moment, i només
aquesta primera vegada, no heu d’introduir cap dada. Per tal de poder introduir la
contrasenya que us servirà per als futurs accessos al Portal, heu de fer clic a la pestanya
“Reinicialitzeu la vostra contrasenya”.
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A la finestra que s’obrirà, heu d’introduir l’adreça de correu electrònic que constava a l’antiga
plataforma d’inscripció.
Si l’adreça de correu que introduïu és vàlida i coincideix amb la que consta en la plataforma
antiga d’inscripció, rebreu un correu amb un enllaç que us permetrà accedir al vostre perfil
per introduir una contrasenya i actualitzar les vostres dades (lloc de feina, telèfon, grup i
categoria professional, etc.). A continuació podeu veure un exemple del missatge amb un
enllaç:
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1.2 Actualització de les dades d’usuari
En la finestra d’edició del perfil podreu actualitzar les vostres dades i introduir d’altres que no
constaven a l’anterior plataforma. La introducció d’informació als camps amb un asterisc
vermell és obligatòria. Per guardar les dades, heu de fer clic al botó “Desa”, a la part inferior.
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Si l’adreça que introduïu no coincideix amb la que consta a l’antiga plataforma o no és
vàlida, sortirà el missatge següent:

En aquest cas, us heu de posar en contacte amb la secció de Formació (tels.: 971 17 38 06 /
971 00 75 12) perquè us puguin actualitzar la vostra adreça de correu al nou sistema.
Tant si la vostra adreça de correu actual consta al nou Portal com si no, les passes descrites
anteriorment només les haureu de fer la primera vegada que volgueu accedir-hi.

2. Sol·licitud d’alta al Portal de Formació
Si encara no sou usuaris del servei de formació de TIC Mallorca i us voleu inscriure als
cursos, heu de sol·licitar l’alta. Per obtenir el formulari de sol·licitud heu de fer clic damunt
“Registra’t”, a la pàgina d’inici del Portal.
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S’obrirà una finestra on trobareu el formulari com arxiu adjunt i les instruccions que s’han de
seguir per lliurar-lo a la secció de Formació de TIC Mallorca.

Quan la secció de Formació us hagi donat d’alta rebreu un missatge amb una contrasenya
provisional perquè pogueu accedir al Portal i canviar-la.

3. Inscripció als cursos
Per inscriure-us als cursos heu de fer clic damunt “Oferta formativa” o del nom de la
programació activa.
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S’obrirà una finestra on es mostrarà la data d’inici i final del termini d’inscripció als cursos,
notes informatives o clarificadores sobre la convocatòria, el fitxer amb la normativa que
regirà tots els procediments i l’oferta de cursos.

Exemple de termini d’inscripció

Quan la secció de Formació us hagi donat d’alta rebreu un missatge amb una contrasenya
provisional perquè pogueu accedir al Portal i canviar-la.
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Si feis clic damunt un dels cursos, es mostraran els objectius del curs, la durada, el contingut
del curs (arxiu adjunt) i les edicions programades. A cada edició es mostrarà l’horari, l’adreça
d’impartició i les dates del curs.

Per inscriure-us a una edició només heu de fer clic damunt l’etiqueta “Inscriu-te”.
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A continuació el sistema us demanarà el vostre DNI i la contrasenya.

Una vegada que us heu identificat, l’etiqueta “Inscriu-te” canvia a “Eliminar la inscripció”. Si
us equivocau a l’hora de realitzar una inscripció, la podeu anul·lar fent clic damunt aquesta
etiqueta. Les etiquetes “Inscriu-te” de la resta d’edicions queden inhabilitades perquè només
us podeu inscriure a una edició del mateix curs.
Si la inscripció s’ha realitzat correctament, veureu un missatge a la part superior que us ho
indicarà.

La inscripció s’ha realitzat
correctament
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Inscripció a aquesta edició
inhabilitada

4. Consulta de l’estat de les sol·licituds
Quan s’acabi el termini d’inscripció als cursos i si la demanda supera la disponibilitat de
places, la secció de Formació realitzarà una selecció entre les inscripcions rebudes.
Per consultar si heu estat admesos o admeses als cursos que heu sol·licitat, heu d’accedir al
Portal fent clic sobre “Accedeix” i introduint
el vostre DNI i la vostra contrasenya,”.
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S’obrirà una finestra amb tres pestanyes des de les quals podreu veure el vostre perfil,
editar-lo i consultar l’estat de les vostres sol·licituds i els cursos que heu realitzat, si és el
cas, a convocatòries anteriors.

usuariprova@prova.com

A continuació podeu veure un exemple de la llista de cursos sol·licitats per un usuari, els
possibles estats de la inscripció de cada un i la qualificació obtinguda en els cursos
realitzats:
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