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Parets del Vallès a 24 d´Octubre de 2016. 

 
 
Benvolgudes famílies, 
 

Us comuniquem que aquest any la quota d´inscripció de l´activitat 
Extraescolar del Club de Basquet Parets, no es realitzarà mitjançant domiciliació 
bancària, haureu de fer un ingrés al compte abans del 8 de novembre del 2016.  

 
OPCIÓ 1: TRANSFERENCIA A: 

 
BBVA  -   ES05 0182 5011 1902 0212 1652 

 
OPCIÓ 2: PER CAIXERS AUTOMÀTICS DEL BBVA 

 
1. Ingrés Efectiu. 
2. Posem el número de compte del Club de Basquet Parets en format: 

IBAN: ES05 0182 5011 1902 0212 1652 
 i premem botó verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat). 
3. Posem el nom del beneficiari, CLUB DE BASQUET PARETS i 
premem el botó verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat). 
4. Posem el concepte, NOM DEL JUGADOR. 
El concepte es important perquè identifica qui fa l’ingrés. Premem el botó 
verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat).  
5. Seguidament ens demanarà els bitllets (el caixer nomes admet bitllets). 
Un cop el caixer ha comptat els bitllets, ens dona la opció d' ingressar tota 
la quantitat o ingressar un altre import.  Premem ingressar tota la quantitat i 
premem el botó verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat). 
6. Finalment, ens dona la opció d'imprimir comprovant, la marquem, i ens 
donarà un rebut de la operació efectuada.  

 
També us haureu de donar d´alta a la intranet tal i com s´explica 

a la pàgina 1 de la documentació que adjuntem.  
 

Salutacions,  
 

 
 
 

      
  
 

           Club de Basquet Parets 
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TEMPORADA 2016 – 2017 
Inscripció Jugador/a 

 
 

1. Alta a la Intranet del Club Bàsquet Parets.  
 

S’adjunta link per a que pugueu tenir accés a la Intranet del Club i 
pugueu donar d’alta als jugadors. 
 
http://cbparets.com/web/intranet/solicitud-acces/ 
 
1.- Clicar al link. 
2.- Sortirà una pantalla demanant les següents dades: 
Dades personals 
Nom: Podreu posar nom del tutor/jugador  
Cognoms: Podreu posar nom del tutor/jugador 
E-mail: Posar e-mail  
Dades d'accés 
Usuari: Posar el nom d’Usuari  
Contrasenya: Posar contrasenya 
3.- Polsar “Enviar”. 
4.- Sortirà un missatge de validació de dades.  
5.- Anar a www.cbparets.com 
6.- Anar a la pestanya INTRANET. 
7.- Introduir Usuari (creat abans) 
8.- Introduir Contrasenya (creat abans) 
9.- Clicar a “Login” 
10.- Clicar a “Fitxes” 
11.- Clicar a “Afegir nova fitxa” 
12.- Omplir les dades que demana. 
13.- Quan acabeu d’omplir les dades, clicar en “Crear”. 
14.- Sortirà un missatge “S'ha creat la nova fitxa correctament.” 
15.- Clicar a “Tutors” 
16.- Clicar a “Afegir nou tutor” 
17.- Omplir les dades que demana. 
18.- Quan acabeu d’omplir les dades, clicar en “Crear” 
19.- Sortirà un missatge “S'ha creat el nou tutor correctament.” 
 

Ja estareu donats d’alta en la Intranet del Club. Això servirà, per a qualsevol 
canvi de dades que necessiteu fer, i la informació serà estrictament privada 
per cada persona. 
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QUOTES TEMPORADA 2016-2017 
 
 
EXTRAESCOLAR DE BÀSQUET (a les Escoles) 
(entrenament 1 dia per setmana) 
PAGAMENT ÚNIC 
Abans del 08.11.16       100,00€ 
 

 
OPCIÓ 1: TRANSFERENCIA A: 

 
BBVA  -   ES05 0182 5011 1902 0212 1652 

 
OPCIÓ 2: PER CAIXERS AUTOMÀTICS DEL BBVA 

 
1. Operar sense llibreta 
2. Ingrés Efectiu. 
3. Posem el número de compte del Club de Basquet Parets en format: 

IBAN: ES05 0182 5011 1902 0212 1652 
 i premem botó verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat). 
4. Posem el nom del beneficiari, CLUB DE BASQUET PARETS i 
premem el botó verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat). 
5. Posem el concepte, nom del jugador. 
El concepte es important perquè identifica qui fa l’ingrés. Premem el botó 
verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat).  
6. Seguidament ens demanarà els bitllets (el caixer nomes admet bitllets). 
Un cop el caixer ha contat els bitllets, ens dona la opció d' ingressar tota la 
quantitat o ingressar un altre import.  Premem ingressar tota la quantitat i 
premem el botó verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat). 
7. Finalment, ens dona la opció d'imprimir comprovant, la marquem, i ens 
donarà un rebut de la operació efectuada.  

 
 
 

 

CONTACTES 
 

Consultes sobre pagaments de quotes: socis.quotes@cbparets.com 
 

Altres consultes: info@cbparets.com 
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