FAQ’s Inscripcions agenda TecnoCampus‐ Graduacions
És obligatori que m’inscrigui sent l’estudiant que em graduo?
Sí, cal que t’inscriguis perquè la inscripció dels teus convidats anirà vinculada a la teva
inscripció. Si no tenim inscrit el graduat la inscripció dels convidats es rebutjarà.
S’ha de pagar per les entrades a la Graduació
No. Totes les entrades són gratuïtes.
No sé on inscriure als convidats del Foyer
A la primera pàgina de les Inscripcions, has de seleccionar 1 o 2 a l’apartat Acompanyants
Extres (Foyer), a part d’inscriure’t tu i els acompanyants de l’Auditori (màxim 2)
Vull canviar els convidats que vaig inscriure
Les pots gestionar des de l’Agenda del TecnoCampus, rebutjant‐les i tornant a inscriure només
els acompanyants. La secretaria de l’ESCST verificarà el número de convidats i si no és superior
a 4 la validarà. En cas contrari es rebutjarà. Tot i així es verificarà el codi QR de l’entrada, no a
nom de qui va, pel que es poden cedir entrades.
Puc cedir una entrada que no utilitzaré a un altre graduat?
Sí, Hauràs de completar la teva inscripció i la dels teus acompanyants i inscriure també la que
cediràs a un/a company/a. Quan rebis la confirmació amb l’entrada li pots reenviar al/la
company/a.
Puc inscriure a convidats meus a nom d’un altre graduat/a que no utilitzarà totes les entrades?
No, tal com s’explica en l’anterior consulta, el procediment és que el/la graduat/a inscrigui als
seus convidats i el teu, sempre a nom del de la graduat/a (no a nom teu).
Com accedeixo a l’agenda TecnoCampus per visualitzar les meves inscripcions?
Un cop t’has inscrit rebràs un correu on pots donar‐te d’alta a l’agenda del TecnoCampus i al
teu Panell d’inscripcions veuràs totes les que has realitzat. Podràs esborrar‐les, transferir‐les a
un altre persona o modificar el correu electrònic que vas posar.
Només visualitzo una inscripció/entrada però he fet vàries inscripcions
El fet que només visualitzis 1 entrada pot ser per diferents motius:
1. Has posat diferents correus on rebre les entrades, en comptes d’un únic. Hauràs de
consultar les altres adreces.
2. Un altra causa pot ser que els missatges hagin anat a les carpetes de Correu no desitjat
(Spam) o correu brossa (Paperera), revisa‐les.
3. Finalment, pot ser que el gestor de correu que utilitzes (Gmail especialment) t’agrupi
tots els correus en un: has de fixar‐te en la capçalera del missatge, a l’esquerra, si et
posa un 2, 3, 4 o 5, indicant‐te que tens varis correus junts.
4. Si tot i així no has aconseguit visualitzar les entrades, es pot cancel∙lar la teva inscripció
complerta i la tornes a fer. Ho hauràs de comunicar per correu a
secretaria.escst@tecnocampus.cat .

He fet la meva inscripció i dels meus acompanyants però em manca inscriure un altre
acompanyant
Pots entrar de nou a l’agenda del TecnoCampus i fer una inscripció només de l’acompanyant
que et manca. Et demanarà un correu diferent al que vas fer servir en la inscripció anterior. La
secretaria de l’ESCST verificarà el número de convidats i si no és superior a 4 la validarà. En cas
contrari es rebutjarà.
No puc fer una nova inscripció perquè em surt que aquest correu ja s’ha utilitzat.
El programa ja té registrat el teu correu de la inscripció anterior. Hauràs de fer servir un altre
(el d’alumne ESCST, el de Gmail‐Hotmail, etc. o el d’un familiar)
Perquè hem d’inscriure’ns i portar les entrades, inclús els graduats?
Enguany s’ha implementat el sistema d’inscripcions de tothom a l’Agenda del TecnoCampus
per poder obtenir les pròpies entrades amb QR i així, el registre d’assistència amb les entrades
QR serà més àgil pels convidats.

