Què és El PEF?
El PEF és el Portal de l’Escola de Formació de Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya, on podràs fer tota mena de
gestions relacionades amb l’Escola, com ara les inscripcions
a les formacions, demanar certificats, consultar el teu
currículum, etc.

B- Si NO estàs afiliat:
 Posa’t en contacte amb el secretari del
teu agrupament perquè formalitzi
l’afiliació. En 48 hores rebràs un usuari i
una clau d’accés pel PEF.

El nou portal esta pensat per facilitar l’autogestió del teu
procés formatiu, participar d'espais de relació amb altres
participants i equips de formació, compartir nous
coneixements, etc
Al PEF tindràs al teu abast :
 recursos relacionats amb les formacions (documents,
continguts, enllaços,...).
 els esdeveniments del teu curs.
 el calendari del curs.
Per accedir al PEF ves a la següent adreça:
http://escoltesiguies.cat/pef/

A- Si estàs afiliat:
 introdueix el teu nom d’usuari i
contrasenya que utilitzes per la web de
Minyons.
 si no coneixes o no recordes el teu nom
d’usuari o contrasenya, demana una
nova clau d’accés. Rebràs aquesta
informació al teu correu personal.

C- Si no ets de MEG:
 hauràs de crear un nou usuari.
 una vegada confirmat el teu usuari,
rebràs un correu electrònic amb el teu
nom d’usuari i clau d’accés.
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Procés d’inscripció
Una vegada hagis accedit al portal, entraràs al teu espai
d’alumne i on visualitzaràs:




les teves dades personals.
tota la informació relacionada amb el teu currículum
formatiu dins l’Escola de Formació.
Les formacions disponibles a les que pots accedir.

Prem sobre la formació que t’interessi i veuràs els cursos
vinculats. Si els curs està obert t’apareixerà l’opció de
Preinscripció al Curs.
Fent clic damunt d’aquesta opció estaràs realitzant la
preinscripció.

Per inscriure’t a un curs, monogràfic, etc... accedeix a la
pestanya d’inscripcions i veuràs les formacions disponibles
en aquell moment.

Espera uns segons i si s’ha fet correctament la preinscripció
sortirà reflectida al teu historial a l’escola. La inscripció no
serà efectiva fins que el gestor confirmi la teva petició
Un cop acceptada la teva preinscripcióp rebràs un nou
correu electrònic confirmant que la teva sol·licitud està en
tràmit d’inscripció. En aquest moment hauràs de fer el
pagament de la formació en el número de compte i el període
indicat en el correu electrònic.
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Una vegada inscrit i realitzat el pagament, ja estaràs donat

Espais al curs
Aquest espai et permet:


comunicar-te directament amb els teus formadors,
gestors de demarcació i companys de formació.



veure tots els esdeveniments vinculats al curs que
estàs realitzant al calendari.



accés a l’Àgora: on podràs consultar els continguts i
documents vinculats a la formació, i comentar-los.



accés al Fòrum: és l’espai destinat a resoldre dubtes,
fer consultes, crear debats i relacionar-nos com a
grup.

Gestions administratives
Des del PEF tindràs la possibilitat de demanar duplicats dels
teus títols i certificats d’hores de les formació.
Com en altres programes de gestió, també podràs canviar
les teves dades personals que no siguin correctes, ampliar
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la informació i modificar la clau d’accés al Portal .
A més a més, ara, des del PEF, també es podràs tramitar les
titulacions de monitor i director, sense moure’t de casa i
sense pesats sistemes burocràtics.

Per qualsevol consulta o dubte del funcionament del portal
poseu-vos en contacte o amb la vostra Demarcació o amb
l’OSG.
escolaformacio@escoltesiguies.cat
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Si canvies la teva contrasenya al PEF, canviarà a la resta d’espais de MEG.
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