PASSOS A SEGUIR PER FER-SE SOCI DE L’AFA A TRAVÉS DE L’APLICATIU
AFAGEST

1) Obrir la pàgina web: https://proven.afagest.com/#/
2)

Apareixerà la següent informació.

3) 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’aplicació.

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

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

6) Al clicar l’enllaç que proporciona el correu electrònic, s’obrirà una pàgina web confirmant l’activació
del vostre compte a AFAGEST.

7) Per accedir a la pantalla d’inici i poder entrar a l’aplicatiu i associar-vos a l’AFA, cliqueu el logo de la
pròpia AFA, situat a la cantonada superior esquerra, o l’opció “Autenticar-se”.

o

8) Un cop entreu a AFAGEST amb les vostres credencials, us demanarà les vostres dades DE
TUTOR/A i acceptar la política de privacitat de la nostra AFA.

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

10) Després, heu d’indicar el nombre d’infants vinculats (núm. de fills/es) i les dades bancàries.

11) A continuació, carregueu a l'aplicatiu les imatges del vostre DNI (cara anterior i posterior). En cas de
tenir NIE, pugeu NIE full verd, i full del passaport on hi consti nom, cognoms i fotografia.

12) En aquest punt, ja esteu vinculats a l’AFA Provençals.

13) Al marge superior hi ha diferents pestanyes:

* Per poder tornar a la finestra inicial

* Per poder editar les dades bàsiques de Tutor o cap de família.

* On es pugen tots els documents que entrega l‘AFA i els seus diferents prestadors de servei.

* On s’introdueixen les dades dels infants vinculats

* Per comprovar l’històric de les nostres afiliacions per curs escolar.

* Per inscriure’ns o renovar les nostres activitats.

* Lloc on poder comprovar a què estem inscrits.

14) Anar a la pestanya PERSONES vinculades i seleccionar NOVA VINCULACIÓ (botó blau) per
completar les dades dels infants que es vulgui vincular.

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

D'aquesta manera hem generat un infant vinculat a nosaltres

