
 CAMPUS 2022                                                                                   INSCRIPCIÓ 
 
  

- Per accedir al SAFonline: 

 Nens i nenes que ja han estat o són usuaris/es del Saf: 
a) des del compte SAFonline del pare o mare que el nen/a té assignat com a tutor; així podreu 

inscriure i pagar d’un sol cop tots els torns de tots els fills/es que hi vulgueu inscriure. (Els 
nens/es abonats al servei tenen com a tutor-a la mare/pare que consta com a titular de 
l’abonament familiar). 

b) des del compte SAFonline de cada nen/a (podreu inscriure i pagar d’un sol cop tots els torns del 
fill/a).  

Si no recordeu o voleu obtenir la contrasenya cliqueu Has oblidat la teva clau d’accés? en aquest enllaç. 

 Nens i nenes que no han estat usuaris/es del Saf: cal donar-los d’alta a través d’aquest enllaç. 

Un cop accediu al SAFonline (pantalla per a poder fer reserves i inscripcions), cal que cliqueu l’opció Inscripcions 
Campus Esportiu/Inscripcions (al capdavall de la pantalla); us apareixerà la persona des de la qual heu 
entrat al SAFonline i els fills/es dels quals consti com a tutor/a. (Més informació procediment inscripció). 

IMPORTANT! 

- Els fills/es de persones abonades al Saf cal que es preinscriguin (paguin una matrícula per a la reserva de plaça), però 
tant la preinscripció com la resta del pagament, se’ls domiciliarà al compte corrent de l’abonament (veure Pagament) 

- Recordeu marcar tots els torns que vulgueu contractar. Si posteriorment en voleu contractar de nous: 

 a través del SAFonline només se us permetrà contractar els nous torns si efectueu el pagament al moment. 
En cas que vulgueu pagar-los més endavant, caldrà que ens feu arribar un correu-e a saf.usuaris@uab.cat  
amb les dades del nen/a i torn/s al qual se’l vol inscriure. 

 se us aplicaran els descomptes als nous períodes contractats, però no retroactivament als que ja havíeu 
contractat (veure exemples). 

 si la primera vegada heu optat per pagar la preinscripció, la preinscripció a aquests nous torns no tindrà cap 
cost (és única per a la contractació del servei Campus, independentment del nombre de torns). 

- Les inscripcions fins a dos torns no tenen descompte. Només en cas que inscriviu tots els fills/es a un màxim de dos 
torns, a partir del segon fill/a (germans/es) podran gaudir del descompte del 5%. En aquest cas no s’aplicarà 
automàticament pel web. Caldrà que feu la inscripció, la pagueu i que ens feu arribar un correu a saf.usuaris@uab.cat. 
(Veure descomptes germans). 

- Els torns tenen com a obligatòria l’assistència en horari matí. Són optatius el servei de menjador i el de menjador + 
tarda (el servei de tarda no es pot contractar sense menjador). 

Heu d’escollir una de les següents opcions:   a) només matí   /    b) matí + menjador    

Tot i que a través del web cal contractar el servei opcional de menjador, aquest  no es paga a través del web, 
sinó en metàl·lic cada dia al monitor (la inscripció a aquest servei a través del web és per tenir una estimació de 
qui es quedarà). 

Tot i que al web es contracta el servei opcional de menjador per a tota la setmana, els nens/es podran quedar-
se els dies que vulguin de la setmana. 

Qualsevol canvi en relació als horaris dels torns ja preinscrits o contractats, caldrà que els sol·liciteu a 
saf.usuaris@uab.cat. 

Els nens/es de Comunitat Externa (CE) que no són abonats/des al servei, se’ls aplicarà el preu de Comunitat 
Universitària (CU) i posteriorment se’ls farà el recàrrec de la diferència en relació al preu publicitat de CE. 

Per a qualsevol incidència ens podeu trucar al 93 5812455 o al 93 5811934, o bé escriure a saf.usuaris@uab.cat. 
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PAGAMENTS 

Caldrà que pagueu una única preinscripció de 15€ per nen/a, independentment del nombre de torns 
als quals s’inscrigui; aquest import es descomptarà del preu total. 

Forma de pagament: 

• Persones abonades al SAF: els nens/es abonats o fills/es d’abonats al SAF, caldrà que us 
preinscriviu a través del SAFonline per a la reserva de la plaça. L’import de la preinscripció, però, 
es domiciliarà al compte corrent de l’abonament durant els dies següents a la preinscripció. La 
resta de l’import es domiciliarà en data 16 de juny. 
 

• Persones no abonades al SAF: caldrà que us preinscriviu a través del SAFonline i que pagueu 
l’import de la preinscripció mitjançant targeta bancària. La resta de l’import el podreu pagar, a 
partir del dilluns següent i fins al 16 de juny, a través del SAFonline (menú mà esquerra El meu 
compte/ Pagaments pendents). També ho podeu fer presencialment al taulell d'atenció al públic. 

DESCOMPTES: 

Els descomptes no s’aplicaran als germans (llevat d’aquells que s’inscriguin com a màxim a 2 torns; 
veure notes*) sinó que s’aplicaran per cada nen/a inscrit/a en funció del nombre de torns:  

- Inscripcions a 3 torns: s'aplicarà un descompte del 5% sobre el preu total** de les 
inscripcions efectuades d'un sol cop.  

- Inscripcions a 4 torns o més: s'aplicarà un descompte del 10% sobre el preu total de les 
inscripcions efectuades d'un sol cop.  
 

** Preu total, inclosa la preinscripció. 

NO s’aplicaran retroactivament a les inscripcions ja pagades; si una família contracta 
inicialment 2 torns i els paga i un altre dia en contracta 2 més, no s’aplicaran els descomptes als dos 
torns ja pagats; sí que s’aplicaran als dos nous torns contractats en funció del nombre de torns 
contractats en total (sumant-hi els ja pagats). 

- El 5% s’aplicarà sempre al 3r torn inscrit, però només s’aplicarà al 1r i 2n sempre que es faci 
la inscripció al mateix temps. 
 

- El 10% s’aplicarà sempre al 4t torn inscrit i posteriors, però només s’aplicarà al 1r, 2n i 3r 
sempre que es faci la inscripció al mateix temps. 

Exemple a) 

• Una persona preinscriu/contracta 1 o 2 torns. No hi ha descompte. 
• Més endavant preinscriu/contracta un nou torn. No hi ha descompte al 1r i 2n torns torn, sí al 

tercer (5%).  
• Més endavant preinscriu/contracta un quart  i cinquè torns (descompte 10% a tots dos). No 

als anteriors. 
 

Exemple b) 

• Una persona preinscriu/contracta 4 torns de cop (descompte 10% a tots els torns). 

 

*En cas de germans, s'aplicarà un 5% de descompte sempre que tots els germans estiguin inscrits, 
com a màxim, a dos torns. Per a fer efectiu el descompte per germà caldrà demanar-ho a l'atenció al 
públic del SAF (saf.usuaris@uab.cat) un cop pagada la inscripció. Si s'inscriu a més de dos torns, se li 
aplicaran els descomptes detallats més amunt. 

Si tots els fills/es s’inscriuen a un màxim de dos torns, un d’ells no tindrà el descompte; 
només s’aplicarà als germans/es. 

Si un dels fills està inscrit a més de dos torns, els germans no tindran descompte tot i que 
estiguin inscrits a un o dos torns. 
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INSCRIPCIÓ 

La inscripció al campus a través del vostre compte del SAFonline permet inscriure i efectuar el pagament d’un sol cop de 
totes les inscripcions als diferents torns del Campus de tots els vostres fills/es. 

COM: 

 
- Un cop accediu al SAFonline (pantalla per a poder fer reserves i inscripcions), cal que cliqueu l’opció Inscripcions 

Campus Esportiu/Inscripcions (al capdavall de la pantalla): 
 

 
 

- Un cop dins us hi apareixerà la persona des de la qual heu entrat al SAFonline i els fills/es dels quals consti com 
a tutor/a.  
 
Només caldrà seleccionar totes les persones que voleu inscriure al Campus i seguir les indicacions. 

Si teniu més d’un fill i voleu fer la inscripció conjunta des de la fitxa del pare o de la mare i no us hi apareixen els 
fills/es, s’ofereix la possibilitat d’afegir-los (Afegir un familiar).  

- Si el fill/a ja està enregistrat al centre només caldrà que hi indiqueu el vincle de parentiu (fill/a) que hi 
ha en relació amb el pare/mare.  

- Si no hi és, us donarà la possibilitat de donar-lo d’alta. 
 

Un cop afegides us donarà la possibilitat de seleccionar tots els fills/es als quals voleu inscriure per poder fer 
la inscripció i pagaments de tots ells d’un sol cop. 

 

Exemple: Hem entrat a través fitxa pare/mare i no apareixen els fills/es: 

 

Volem afegir un fill: cliquem Afegir un familiar 

Per poder-lo afegir ens demana DNI (amb lletra) + Data de naixement.  

 

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 3/5 A LES 12 H 
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Si la persona ja està enregistrada, la reconeix (apareixen els noms i cognoms) i només cal marcar el parentiu.

 

Si no la reconeix, dona la possibilitat de donar-la d’alta (completar dades) i caldrà marcar el parentiu. 

  

A continuació us apareixerà com a persona per a poder seleccionar i iniciar inscripció. 

 

Podem afegir tots els fill/es que vulguem inscriure al Campus i així poder fer totes les inscripcions alhora. Per això, un 
cop apareguin els hem de seleccionar tots (desmarqueu selecció del pare/mare). 

 

  



 

Us apareixerà només el grup corresponent a l’edat de cadascun dels vostres fills/es. Haureu de seleccionar-los (clicar 
creueta + verda). 

 

Us apareixeran els torns setmanals dels campus per a cadascun dels vostres fills/es.  

Caldrà que seleccioneu els torns que vulgueu d’acord amb l’opció horària i un cop fet, cliqueu Calcular disponibilitats i 
preus 

Recordeu marcar tots els torns que vulgueu contractar. Si us n’oblideu algun o posteriorment en voleu contractar 
de nous, se us aplicaran els descomptes als nous períodes contractats, però no retroactivament als que ja havíeu 
contractat. 

 

Us apareixerà el càlcul dels preus (total). Caldrà Validar selecció

 



Us apareixeran els preus de cadascun dels torns contractats. Si us heu equivocat encara sou a temps de modificar torns 
(sota de tot de la pantalla opció Modificar selecció períodes) 

Si tot està correcte, pagareu per defecte només la preinscripció (tindreu marcada l’opció Preinscripció a l’apartat Mode de 
contractació; si ho voleu pagar tot, caldrà que cliqueu l’opció Contractació). 

 

 

 

 

 

Caldrà Acceptar condicions generals i Pagar (Només en el cas de nens/es no abonats al servei). 

Els nens/es abonats o fills/es de persones abonades, se’ls domiciliarà, durant els dies següents, l’import de la 
preinscripció al compte corrent que consta a l’abonament. 

 

  



Nens/es no abonats: us apareixerà la pantalla per a efectuar el pagament.  

 

COMPROVANTS 

Podeu imprimir-vos el comprovant del pagament efectuat amb la targeta. 

El comprovant de la preinscripció/contractació al Campus el rebreu automàticament al correu electrònic que consti a la 
fitxa del vostre fill/a. 

També podeu consultar la inscripció a través del compte SAFONLINE en el desplegable vinculat al teu nom d’usuari/a de 
mà dreta, l’opció ELS MEUS SERVEIS); t’hi apareixeran els torns als quals està preinscrit o inscrit el teu fill/a. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


