Abans d'iniciar el procés de registrar-se a l’aplicatiu online, cal que tingueu els següents
documents a l’abast:
- DNI o NIE-passaport (*)
- BIC (**) i IBAN del compte bancari
- CIP de la Targeta sanitària de l'infant.
(*) Nota: tingueu guardat en el dispositiu que realitzi l'alta de l'aplicatiu, un arxiu en format JPEG o
PDF: a) DNI cara anterior i posterior, o
b) NIE cara única, i passaport on surt la foto.
(**) Us facilitem un llistat amb els codis BIC / SWIFT de les principals entitats reconegudes pel Banc
d'Espanya:
-

Banco Sabadell …………. BSABESBBXXX
Banco Santander ………… BSCHESMMXXX
BBVA ……………………. BBVAESMMXXX
Banesto ………………….. ESPCESMMXXX
Bankia …………………… CAHMESMMXX
Caixabank ……………….. CAIXESBBXXX
Deutsche Bank …………… DEUTESBBXXX
ING ………………………. INGDESMMXXX
Kutxabank ……………….. BASKES2BXXX
La Caixa …………………. CAIXESBBXXX
Popular Grupo Santander … POPUESMMXXX

• en cas que el codi BIC / SWIFT del seu banc no es trobi en aquest llistat, poseu consultar-lo en el
següent enllaç: https://docs.besepa.com/article/62-cuales-son-los-codigos-bic-de-los-bancosespanoles

A continuació trobareu una explicació amb els PASSOS A SEGUIR PER DONAR-SE
d’ALTA
PASSOS A SEGUIR PER DONAR-SE D’ALTA A L’APLICATIU AFAGEST
1) Obrir la pàgina web: http://farigola.afagest.com/#/ . Apareixerà la següent informació.

2) Clicar a l’apartat “Crear un compte i afiliar-se”. Un cop hi cliqueu, heu d’introduir un
correu electrònic i generar una contrasenya per poder accedir a l’aplicatiu.

3) Si les dades són correctes, us apareixerà una confirmació de registre.

4) Un cop registrats, rebreu un correu electrònic, al mail que heu indicat, donant-vos la
benvinguda a l’aplicació i us redirigirà a un link d’activació del compte.

5) Al clicar al link del correu electrònic, se us obrirà una pàgina web confirmant l’activació del
vostre compte a AFAGEST.

6) Per accedir a la pantalla d’inici i poder entrar a l’aplicatiu i afiliar-vos a l’AFA, cliqueu el
logo de la pròpia AFA, situat a la cantonada superior esquerra.

7) Un cop entreu a AFAGEST amb les vostres credencials, us demanarà les vostres dades DE
TUTOR/A.

8) Quan completeu les vostres dades, rebreu un SMS al vostre telèfon mòbil i haureu
d’introduir-lo a la web.

9) Per últim, heu d’indicar el número de vinculats (número de fills/es) i les dades bancàries.

fills o filles
que realitzaran activitat
extraescolar / serveis

NOTA 1: En cas de no disposar d’un compte bancàri, us heu de dirigir al despatx de l’AFA per tal
de ajudar-vos en la gestió d’inscripció.
NOTA 2: En cas d’haver pagat la quota de l’AFA mitjançant transferencia bancària, cal adjuntar el
certificat de comprovació de pagament, a l’apartat de DOCUMENT PRESENTADA, fent clic a la
finestra de NOU DOCUMENT.

10) A continuació carregar a l'aplicatiu les imatges del DNI (cara anterior i posterior), en

cas de tenir NIE pujar NIE full verd, i full del passaport on hi consti nom, cognoms i
fotografia.

11) En aquest punt ja esteu vinculats a l’AFA de la Farigola del Clot

12) Al marge superior hi ha diferents pestanyes amb les dades que s’han introduït. Aquestes
sempre es podran modificar a través del botó edita.

13) Anar a la pestanya PERSONES vinculades i fer clic en el NOVA VINCULACIÓ (botó
blau) per completar les dades dels nostres fills / filles que volem vincular

14) En aquesta pantalla indicar les dades de l’infant, completar els camps obligatoris assenyalats
amb vermell, i DESAR.

FILL/ FILLA

D'aquesta manera hem generat un infant vinculat a nosaltres

15) Fer clic en la pestanya ACTIVITATS DISPONIBLES,. Apareixeran el nom de les activitats,
les places totals, i les disponibles , i si la inscripció està oberta. Posteriorment fer clic en
INSCRIURE ( botó blau).

16) S'obrirà una nova pantalla on tindrem la informació de l'activitat extraescolar / servei. En
l'apartat PERSONA A INSCRIURE, hem de vincular a l'usuari que volem inscriure.

17) A la pestanya HISTORIAL podreu comprovar la inscripció realitzada. Rebreu un correu
electrònic confirmant la plaça i amb tota la documentació adjunta per poder dur a terme l'activitat.

