GUIA PARA INSCRICIÓN E MATRÍCULA
CURSOS: 2º, 3º E 4º
(Versión xuño 2019)

Dende á páxina web accederá á pantalla da ficha do curso, onde verá o
seguinte:

O primeiro paso é a inscrición tal como sinala a imaxen anterior (botón azul
claro). Chegará á seguinte pantalla:

Aquí tén que cubrir os datos e leer as mensaxes (1).

Unha vez cuberto, deberá aceptar según esixe a LOPD (2). Finalmente
debe pulsar o botón finalizar inscrición (3). Se todos os datos foron
correctamente cumplimentados.
Cando pulse en finalizar incripción aparecerá unha mensaxe
indicando que se esta a tramitar a súa solicitude. Deberá esperar a
que o proceso finalice:

Cando remate de tramitar a solicitude de inscrición, aparecerá a
seguinte pantalla:

Nesta pantalla confírmaselle a inscrición, quedando pendente
do pago da matrícula. Para proceder ao pago ten que pulsar o
botón Leído. Unha vez pulsado voltará á ficha do inicial do
curso:

De novo na ficha do curso, una vez feita a inscrición, so falta o
pago da matrícula, para o que hai que pulsar no segundo
botón (azul oscuro) marcado en bermello na imaxen.
Aparecerá esta imaxen:

Estamos no paso final.
Débense cubrir os datos (1) con especial coidado do DNI/NIF,
que ten que ser igual ao que se indicou na inscrición.
Non marque a casilla de factura (2)
A LOPD obriga a que deba marcar a casilla de política de
privacidade (3)
Unha vez cubertos os datos, hai que pulsar no botón de
realizar o pago (4). Debe ter na súa man a súa tarxeta bancaria
e o seu móbil. Chegará á seguinte pantalla:

Estamos na pasarela de pagos da FUAC que conectará coa súa
entidade bancaria. Necesitamos 3 datos:
 O número da súa tarxeta: e o número en grande de 16
díxitos en relieve.
 Caducidade: mes e ano que vai debaixo do número
(habitualmente).
 Código de seguridade: número en pequeño (case sempre
en cursiva) que aparece no reverso da súa tarxeta.
Unha vez introducidos estos datos, pulse no botón pagar. A
partir de este momento a súa entidade financieira toma o
control e ten que verificar que vostede esta de acordó co
pago. Para iso cada persoa, en virtude da súa entidade
financieira, pode ter diferente mecanismo de confirmación do

pago. Deberá ter a mano dito mecanimo de confirmación (pin,
tarxeta coordenadas, token ou similar). O máis frecuente é
que se lle envíe un SMS ao móbil. Polo tanto, teña o móbil a
mano e o SMS que reciba conterá o número PIN que deberá
introducir na pantalla co que vostede autorizará o pago.

