
Ajuda procés d’afiliació iSQUAD
Federació Catalana d’Handbol 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Abans d’iniciar el procés d’afiliació haurem de tenir preparada la

documentació següent del jugador/a que es vol afiliar:
• DNI en vigor (escanejat o foto) per ambdues cares en 2 fitxers

independents en format .jpg, .jpeg, o .png i amb una mida de fitxer

inferior a 2MB cada un

• Fotografia recent tipus carnet en un fitxer en format .jpg, .peg, o .png i
amb una mida de fitxer inferior a 2MB

• Adreça de correu electrònic individual

Nota: En cas de ser menor de 14 anys i no tenir DNI, l’aplicació facilitarà un número
identificatiu que s’ha d’enviar al club perquè el necessitarà el club per tramitar la llicència.

En cas de que l’afiliat/da sigui menor d’edat, es necessitarà la següent

documentació del pare, mare o tutor legal:
• DNI en vigor (escanejat o foto) en format .pdf, .jpg, .jpeg, o .png i amb

una mida de fitxer inferior a 2MB

• Document d’autorització paterna omplert, signat i escanejat en format

.pdf i amb una mida de fitxer inferior a 2 MB
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OBTENCIÓ DOCUMENT AUTORITZACIÓ PATERNA

El document d’autorització paterna el

podem obtenir de la web de la

Federació seguint els següents passos:
1) Entrar a la web de la Federació

2) Menú “COMPETICIONS”
3) Opció “Competicions Pista”
4) Opció “Documentació”
5) Fer clic a “Impresos”
6) Fer clic al document d’autorització

paterna per obrir-lo
7) Descarregar-lo a l’ordinador

El document es descarrega en 

format .pdf i per omplir-lo tenim 

dues opcions:
A) Omplir-lo amb l’aplicació 

Acrobat Reader, signar-lo 
digitalment, i guardar-lo

B) Imprimir-lo, omplir-lo a mà, i 
escanejar-lo
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CONSELLS I ERRORS COMUNS

CONSELLS

• No realitzar l’afiliació des del mòbil o tauleta, sempre des de l’ordinador

• El correu electrònic és un distintiu de cada usuari/a que s'utilitzarà per a tots

els tràmits per la qual cosa cada usuari haurà de disposar del seu correu

electrònic i el sistema no permetrà dos usuaris/es amb un mateix correu

electrònic.

• Els correus electrònics de confirmació, validació i acceptació que ens

enviaran durant el procés poden arribar a la safata de SPAM o d’elements

no desitjats

ERRORS MÉS COMUNS

• OBLIDEM USUARI I CONTRASENYA: atenció, ja que la contrasenya que ens

assignem servirà per l’accés a la nostra àrea privada per realitzar tràmits

posteriors.

• Correu electrònic incorrectament escrit.

• Fotografia no vàlida per no ser tipus carnet

• DNI / Passaport no coincideix amb l'escanejat.
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1) Entrem a la web de la FCH → https://www.fchandbol.cat/

2) Anar a l’opció de menú “iSQUAD”

3) Seleccionar l’opció “Afiliació”

ACCÉS ISQUAD (1/2)

https://www.fchandbol.cat/
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4) Un cop estem a la pantalla d'accés a l’iSquad, fer click al botó verd

“Comenzar la afiliación”

ACCÉS ISQUAD (2/2)



PAS 2: DATOS AFILIADO
Introducció de dades 

personals. Pujada de la 

foto de l’afiliat

PAS 3: DOCUMENTO 

IDENTIFICACIÓN
S’ha de pujar el DNI escanejat 

per les dues cares. 

PAS 4: ENVIAR AFILIACIÓN
Validació i enviament de les dades a la 

Federació. Rebrem un primer email informatiu 

que ens confirma que el procés d’entrada de 

dades ha finalitzat correctament. L’email ens 

l’enviaran a l’adreça que hem donat quan 

hem entrat les dades

PAS 1: DATOS AFILIACIÓN
Introducció de dades 

d’afiliació. En cas 

d’afiliació d’un menor, 

s'obrirà una nova pantalla 

per introduir les dades del 

tutor legal
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EL PROCÉS ES DIVIDEIX EN 4 PASSOS
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PAS 1 – DADES D’AFILIACIÓ I TUTOR LEGAL

A la casella de la Federació Provincial 
escollirem l’opció DELEGACIÓ 
PROVINCIAL DE BARCELONA

Quan introduïm la data 
de naixement d’un 
menor s’obrirà un 
formulari per introduir les 
dades i documents del 
tutor legal

Quan acabem d’introduir 
totes les dades passem al pas 
següent
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PAS 2 – DADES DE L’AFILIAT

Fem click al 
requadre gris i 
s’obra una 
finestra per 
pujar la foto

Un cop 
seleccionada la 
foto, l’hem 
d’ajustar i retallar

Fem click al 
requadre i s’obra 
l’explorador 
d’arxius per 
seleccionar el fitxer 
amb la foto. 
També es pot 
arrossegar i deixar 
el fitxer al 
requadre. Els 
formats de fitxer 
acceptats son .jpg, 
.jpeg, o .png de no 
més de 2 MB de 
mida

Quan acabem d’introduir 

totes les dades passem al pas 
següent
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PAS 3 – DOCUMENT IDENTIFICATIU DE L’AFILIAT

Fem click al 
requadre gris i 
s’obra una finestra 
per pujar la cara 
del DNI

Un cop seleccionat el DNI, 

l’hem d’ajustar i retallar

Fem click al requadre i s’obra l’explorador d’arxius per 

seleccionar el fitxer amb la cara o revers del DNI. També es pot 

arrossegar i deixar el fitxer al requadre. Els formats de fitxer 

acceptats són .jpg, .jpeg, o .png de no més de 2 MB de tamany

Quan acabem d’introduir 
totes les dades passem al pas 
següent

Fem click al 
requadre gris i 
s’obra una finestra 
per pujar el revers 
del DNI

Un cop seleccionat el DNI, 

l’hem d’ajustar i retallar
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PAS 4 – ENVIAR AFILIACIÓ

Marcar la casella “No soy un 

robot”

Fer click per enviar l’afiliació

Acceptar els Termes i Condicions

Acceptar la Política de Privacitat



PRIMER CORREU ELECTRÒNIC

• A l'acabar l’afiliació rebrem de forma automàtica i instantània un correu
electrònic que ens envien des de balonmano@isquad.es amb

l’assumpte “Confirmación de afiliación”. Pot ser que aquest correu
electrònic arribi a la safata de SPAM o a elements no desitjats.

• Haurem d’obrir aquest correu electrònic i fer click a “Confirma tu

solicitud” el més aviat possible perquè la Federació pugui passar a

validar la informació.

SEGON CORREU ELECTRÒNIC

• Al cap d’un temps (poden ser alguns dies) rebrem un segon correu

electrònic de balonmano@isquad.es amb l’assumpte “Afiliación

validada” en cas que les dades hagin estat validades correctament. En
cas que alguna informació sigui incorrecte, ens sol·licitaran esmenar-la

(Igualment l'email podrà arribar a SPAM o elements no desitjats).

• Aquest segon correu electrònic l’haurem de re-enviar al club

handbolbcnsants@gmail.com, adjuntant el nostre número de DNI per tal

que pugui tramitar la nostre fitxa.
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CONFIRMACIÓ I VALIDACIÓ AFILIACIÓ

mailto:balonmano@isquad.es
mailto:balonmano@isquad.es
mailto:handbolbcnsants@gmail.com


TERCER CORREU ELECTRÒNIC

• Un cop finalitzat correctament el procés d’afiliació a la Federació, el

següent pas és que el club tramiti la nostra fitxa

• Quan haguem reenviat al club el correu electrònic rebut de la Federació

dient que l’Afiliació ha estat validada amb el nostre número de DNI, ja

es podrà iniciar la tramitació de la nostre fitxa.

• Quan el club hagi tramitat la fitxa rebrem un tercer correu electrònic de

balonmano@isquad.es amb l’assumpte “Aceptación de alta de

JUGADOR/OFICIAL de equipo” i que haurem de respondre

• Al final de l’email hi ha dos botons, un verd de “ACEPTO” al que haurem

de fer click en cas d’acceptar. També hi ha un botó vermell de “NO

ACEPTO” en cas contrari.
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TRAMITACIÓ FITXA

mailto:balonmano@isquad.es
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Introduir l’adreça de 

correu electrònic o el DNI 

amb el que ens hem afiliat 

i la contrasenya 

corresponent

ACCÉS MODIFICACIÓ DADES (1/2)

Clickem al botó “Entrar”
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Fem click a “MODIFICAR AFILIACIÓN” i accedim a 
totes les nostres dades

ACCÉS MODIFICACIÓ DADES (2/2)
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