ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICOPESQUERA DE
CATALUNYA – TRÀMITS INTERNET
A través de la nova pàgina de l’ ECNP, es poden realitzar els tràmits d’inscripció a una
convocatòria per a l’obtenció dels títols de la nàutica d’esbarjo així com la consulta dels
resultats dels exàmens.
Amb la connexió a la pàgina, es podran accedir a tres mòduls:
-

Inscripcions
Exàmens
Manuals

Si no li surt la pantalla, pot ser que seu navegador la estigui bloquejant per motius de
seguretat. S’ha d’acceptar poder veure les finestres emergents.

1. Inscripcions
1.1. Sol·licitud Admissió individual

Tots els camps (data convocatòria, títol, tipus convocatòria i lloc) són obligatoris, no en pot
quedar camp pendent d’omplir. Un cop estan tots complimentats, prement cercar mostrarà les
convocatòries existents per la data, lloc, tipus de convocatòria i títol seleccionat.

En cas de no trobar-ne cap, ens mostra una imatge com aquesta:

Premem Acceptar.
En aquest cas, podem “Refinar la cerca”, revisar els camps i fer les modificacions en els camps
per trobar la convocatòria desitjada.

Quan premem Refinar cerca, ens mostra novament els camps actius a punt per omplir-los i
repetir la cerca.

Si existeix convocatòria, un cop l’hem trobat, ens podem donar d’alta, escollir les assignatures i
aportar tots els requisits i els documents necessaris.

Anem omplint les dades obligatòries (les que tenen l’asterisc taronja, *).
En el cas del municipi, per poder omplir aquesta dada , premem la lupa i escrivim el nom de la
població. Al fer Cercar, ens donarà les diferents possibilitats trobades. Seleccionem la que ens
correspongui (quan ens hi posem a sobre canviarà de color, per seleccionar-la l’hem de clicar) i
automàticament omplirà els camps municipi, província i població de la fitxa.

Introduïdes les dades de l’alumne, canviem a la pestanya d’assignatures i marquem a les que
ens vulguem matricular.

El següent pas és informar si tenim el certificat mèdic o carnet de conduir a la pestanya de
Requisits i documents.

Finalment, un cop totes les pestanyes tenen la seva informació completada, li donem a
Acceptar. Ens mostrarà l’import total de les taxes i podem escollir l’opció de pagament.

1.2. Cerca d’inscripcions
Si necessitem buscar alguna inscripció realitzada, tenim la possibilitat de fer-ho a través de la
Cerca d’inscripcions. Els camps obligatoris són el tipus de document (NIF, CIF, NIE o
passaport), el número del document i la data de naixement (amb el format dd/mm/aaaa). El
camp codi inscripció no és obligatori.

Com en el cas anterior, si no troba cap resultat, ens sortirà un missatge. Podem també refinar
la consulta i modificar algun dels camps.

1.3. Recordatori del número de sol·licitud
Si no recordem el número de sol·licitud tenim l’opció d’entrar al menú de Recordatori del
número de sol·licitud.
Els camps obligatoris són el tipus de document, el número corresponent, la data i tipus de
convocatòria, el títol , el lloc i el correu electrònic.

Si les dades introduïdes són les correctes, ens arribarà un correu electrònic amb el número de
sol·licitud tramitat.
Benvolgut/da ......:
Li remetem el número de sol·licitud 15554 de la convocatòria 3040802BART0 que ens ha sol·licitat.
Salutacions,
Escola de Capacitació NauticoPesquera de Catalunya

2. Exàmens
2.1. Consulta de notes i revisions
Per poder consultar les notes , haurem d’introduir el NIF, el seu número corresponent i la data
de naixement. Quan fem cercar, ens mostrarà la llista de notes.

3. Manuals
Ens dóna accés al manual del ciutadà.

