
Servei de consulta
en salut familiar
Accés il·limitat als nostres experts
mitjançant videoconferència

Medicina · Pediatria · Psicopedagogia ·
Logopèdia · Psicologia

Codi de registre



Per què l’Escola ofereix
aquet servei a les famílies?

Donar resposta immediata als seus dubtes i inquietuds
mèdiques i psicopedagògiques

Continuar ajudant-les en el procés d'educar als seus fills
en la importància de la seva Salut



Què inclou el Pla Família?

Lliure accés a totes
les especialitats

Consultes il·limitades
i gratuïtes

Per a tots els membres
de la família

Lliure elecció d’agenda
Reserves de cites sense esperes ni desplaçaments



Contratació del servei

Com registrar-se

Accedeix
medicocentro.com

Busca «Acceso usuarios
videoconsulta»

Clica el botó «Crear
cuenta»

Complimenta les dades
sol·licitades

«Codi de registre» és únic
per la nostra escola

«Codi d’identificació» és
el teu DNI

Accepta les “Condicions
del Servei” i clica el botó
«Registrar»

Rebràs un email

Segueix el link per a crear
la teva contrasenya

Tria la teva contrasenya i
finalitza el registre

Altre email et donarà la
benvinguda on trobaràs
un enllaç per fer ús del
servei.

Codi de registre



Ja tinc el meu compte · Fer ús del servei

Com accedir al panell d'usuari

Accedeix
medicocentro.com

Busca «Acceso usuarios
videoconsulta»

Clica el botó «Iniciar
sesión»

Introdueix la teva direcció
de correu electrònic

Introdueix la contrasenya
que vas triar al registrar-te

Clica el botó «Iniciar sessió»

Benvinguts al Servei de
consulta en salut familiar



Ja tinc el meu compte · Fer ús del servei

Com utilitzar l'aplicació web

Menú principal
Citas. Per veure totes les cites
sol.licitades a professionals

Colectivo. Permet afegir nous
membres de l'entorn familiar

Servicio: consultar el servei
contractat, cancelar i contractar
un nou disponible

Menú desplegable d'usuari
Clicant sobre el nom de
l'usuari, es desplega l'opció
de canviar d'usuari pel qual
demanar una cita.

Missatges privats
Espai on rebre i enviar
comunicacions a
professionals



Moltes gràcies
per la vostra atenció

Jaume Valls
Director Comercial
Tel: 658887124
comercial@medicocentro.com

MEDICO CENTRO
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