
M a n u a l  d ' i n s t r u c c i o n s  
per  contractar  a  la  Bot iga  
Activitats Extraescolars de
l'Afa Icària.



Anem a veure els passos:

1. Primer pas és ser Soci de l'AFA Icaria. (pagar la quota i tenir un fill/a al Centre)
2. Veurem els passos per pagar la quota i ho farem amb targeta de crèdit.
3. Una vegada som socis veurem com controlar a la meva àrea de soci/a les 
comandes, les meves dades i afegir fills si en tinc més d'un a l'institut.
4. Com que ja sóc soci/a, ara vull contractar activitats, què he de fer ? aquesta 
vegada pagaré per transferència per veure com funciona.



Com em faig soci
 i després contracto
 activitats?



Selecciona







Escollim pagar amb targeta i 
així  veurem els passos a fer 
per pagar



Rebràs un e-mail de confirmació



introdueix les dades 
de la teva targeta



Introdueix núm. de verificació del teu banc 
que segurament rebràs per mòbil 



rebràs e-mail de confirmaciò



Una vegada som socis veurem com controlar a la meva àrea de soci/a 
les comandes, les meves dades i afegir fills si en tinc més d'un a l'institut



ves a l'àrea soci
rebràs un email al teu correu
comprova-ho



les teves dades de soci

comprovar la comanda



Podràs veure les dades de la teva 
comanda fent clic a mostrar

L'estat de la teva comanda el veuràs aquí. 
Quan s'hagin comprovat les dades 
( normalment 24h) canviarà a completat i 
seràs soci de ple dret de l'AFA Icària i 
podràs ara contractar activitats. 
Enhorabona !





Si tens més fills a l'institut pels que 
vulguis contractar activitats 
extraescolars, afegeix les seves dades 
aquí, 1 per 1.



Una vegada ja som socis.
Ara anem a contractar extraescolars.
Important, has de contractar activitats (les que 
vulguis) per separat per cada fill/a que tinguis 
a l'institut.
Veurem com funciona un pagament per 
transferència.



He anat a la botiga i he seleccionat
dues activitats que el meu fill Blogg vol fer.



Un cop seleccionades les activitats, selecciono 
el nom del fill que les farà.

Aquesta vegada pago
per transferència



Hauràs de fer la 
transferència al 
compte bancari de 
l'AFA que s'indica

Rebràs e-mail de confirmació
i petició de pagament 
per transferencia a l'àrea soci podràs 

comprovar la 
situació de la teva 
comanda.



La situació de la comanda és en espera de 
pagament, hem de fer la transferència, 24 
hores després, la comanda serà 
confirmada.



Esperem que t'hagi ajudat.
En cas de dubtes truca al Tel. 93 225 05 01 de 
l'Associació de famílies Institut Icària – AFA Icària | 
C/ Doctor Trueta 81 | 08005 Barcelona |

Gràcies.


