PASSOS A SEGUIR PER RENOVAR LA VOSTRE AFILIACIO AMB L’APLICATIU AFAGEST

1) Obrir la pàgina web

. Apareixerà la següent informació.

2) Clicar a l’apartat “Entrar”. Un cop hi cliqueu, apareixerà la següent pantalla:

3) Teniu que introduir l’ adreça electrònica i la contrasenya amb la que esteu registrats i clicar
a l’apartat “Autentificar-se”

4) Una vegada dintre, podeu observar la finestra de benvinguda.

5) Per poder accedir a les activitats del Curs 2019/2020, en primera instancia tindreu que
realitzar la renovació de la quota de l’AFA. Heu de clicar a l’ apartat “Curs 2019/2020”

6) Es mostrarà una nova pantalla:

Tindreu que seleccionar “Renovar Afiliació”

7) En aquesta finestra podreu decidir realitzar la renovació als mateixos vinculats que l’ any
anterior (com seria el cas d’ Alicia Farigola Martinez) o afegir-ne de nous des de l’ apartat
“Afegir Vinculat)

8)Ara validareu la vostre afiliació final:

9) A continuació podreu observar l’ import final que tindreu que abonar a la AFA per poder
finalitzar la vostre afiliació.
(Recordeu que el no pagament de la quota de l’ AFA, pot representar la baixa immediata del aplicació i
de totes les activitats extraescolars)

10) A la bústia del vostre correu rebreu tota la informació i documentació que heu de
presentar sobre aquesta temporada 2019/2020.

11) A continuació es mostrarà la nova finestra d’ inscripció en Activitats

12) Tindrem la obligació de seleccionar a qui volem renovar per realitzar la pre-inscripció a una
activitat

(A nosaltres com a cap de família o a qualsevol dels nostres fills)

13) Es mostren 3 finestres i tindrem que escollir la del mig (Encara que estem realitzant una
renovació, clicarem la opció d’inscripció)

14) Comencem la inscripció, en primera lloc, escollirem la Categoria

Aquestes poden ser les següents :

15) En segon lloc, escollirem la Sub Categoria, aquesta va relacionada amb la categoria.

(Adjuntem una taula de relacio de Categora amb Sub-Categoria)

16) Per finalitzar ens inscriurem a la activitat desitjada.

17) Per finalitzar rebreu un correu electrònic on diu que esteu inscrits en llista d’ espera.

