Procés de preparació
del curs 2019-20
AMPA IES VIDRERES

Vidreres, 7 maig de 2019

Benvolgudes famílies,
Com cada any, en aquestes dates iniciem ja la preparació del proper curs escolar 2019-2020.
El curs passat es va iniciar el reciclatge de llibres a batxillerat. Per al proper curs es manté el reciclatge a batxillerat
i es garanteix l’entrega almenys dos llibres.
Així, us recordem que tot el procés es gestiona a través de la plataforma on-line SAVI:
https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres
El procés comença el 13 de maig amb l’actualització de dades de família i d’alumnes i la sol·licitud d’ajuts per a
llibres i material escolar (termini fins el 24 de maig), si s’escau. Llegiu atentament la informació del calendari
que s’adjunta i seguiu les passes que us indiquem, a fi i a efecte d’evitar errors o accions fora de termini que us
puguin fer anar malament.
Recomanacions:
ü Realitzar els pagaments online amb targeta directament des del SAVI, aquest opció valida
automàticament el pagament i el tràmit és més ràpid. Es manté l’opció de pagament amb codi de barres
per pagar directament als caixers de La Caixa.
ü Precomanda automàtica de llibres d’assignatures obligatòries, tot i que és molt important entrar al
SAVI per completar la precomanda de llibres d’assignatures optatives (4t ESO i Batxillerat) per tenir una
bona previsió de llibres i evitar així problemes en l’entrega per manca de disponibilitat. Val més ser
previsors!
Si el curs passat ja us vareu donar d’alta del SAVI, aquest any quan entreu al programa, només heu de modificar
o introduir dades:
Reviseu les dades de l’usuari (família): adreça, telèfon, etc.
o IMPORTANT: Si durant aquest curs passat heu canviat d’adreça de correu electrònic associada a
l’usuari (o ho voleu fer ara), comuniqueu-nos-ho a l’adreça ampa@ampaiesvidreres.org. Ho
gestionarem i us avisarem quan estigui operativa la nova adreça. Si no recordeu la contrasenya la
podeu recuperar des de la pàgina d’accés del SAVI
Ø Reviseu les dades dels alumnes:
o Curs que farà: el SAVI passa automàticament de curs a tots els alumnes.
o Si participarà al programa d’Intercanvi de llibres (molt recomanable!)
o Si se sol·licitarà ajut per a llibres i material escolar
o Document DNI/NIF, NIE,... Si se’n disposa és important incorporar-lo perquè és la millor manera
d’evitar duplicitats i confusions.
Ø

Tot i que el SAVI no és excessivament complicat, teniu a la vostra disposició:
o un manual d’usuari que trobareu a la web de l’AMPA (www.ampaiesvidreres.org)
o punts de suport al Centre Cívic i la Biblioteca dins els seus horaris d’obertura
o el nostre correu electrònic: ampa@ampaiesvidreres.org

Per qualsevol dubte, incidència, aclariment o qüestió durant el procés
contacteu-nos via correu electrònic a l’adreça ampa@ampaiesvidreres.org
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COM FER-HO
https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres
ü Comprovació dades, altes noves
ü Demanar ajuts socials i obtenir bases
ü Generar pagament quota AMPA (30€/família)
Entregar la sol·licitud a l’Ajuntament presencialment a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
NO ES PODRÀ FER FORA D’AQUEST TERMINI
ü Preferiblement per Via telemàtica online amb
targeta de dèbit o crèdit directament des del SAVI.
ü Per carta pagament: es genera el codi de barres per
fer el pagament via caixer automàtic.

De 13 a 24 de
maig

Accés aplicatiu (SAVI)

De 13 a 24 de
maig

Sol·licitud ajuts socials (només si es
demanen)

De 15 de maig a
30 de juny

Pagament quota de l’AMPA

27 de juny

Recollida de notes

A l’Institut

27 i 28 de juny

Tornar els llibres d’intercanvi ESO
Tornar els llibres d’intercanvi BTX
(només alumnes que no hagin d’anar a
recuperació de setembre)
Adjudicació virtual dels llibres de
reutilització
Resolució d’ajuts socials.
Recollida de llibres d’intercanvi d’ESO
Recollida de llibres d’intercanvi BTX

Al Centre Cívic de 10h a 13h i de 15h a 18h

Fins el 11 de
juliol

Verificació precomanda de llibres,
especialment les optatives!
MOLT IMPORTANT A BATXILLERAT

Del 10 al 24 de
juliol

Pagament de la compra de llibres

Entrar a l’aplicatiu SAVI, a la secció precomanda.
TOTS els alumnes, encara que tinguin recuperacions de
BTX al setembre.
Entrar a l’aplicatiu SAVI i fer pagament online (targeta de
dèbit o crèdit) o per carta de pagament (codi de barres
pels caixers La Caixa)

3 de juliol
Del 1 al 5 de
juliol
8 i 9 de juliol
10 de juliol

29 de juliol

A l’Institut de 17:00h a 19:00h.
Accedint al SAVI es podran veure els llibres adjudicats i
l’import corresponent als pagaments per la compra de
llibres i material.
Al Centre Cívic de 10h a 13h i de 15h a 18h.
A l’Institut de 17:00h a 19:00h.

Recollida llibres comprats a l’AMPA

A l’Institut de 17:00h a 19:00h.

3 i 4 setembre

Exàmens de recuperació de BTX

A l’Institut

6 de setembre

Recollida de notes BTX recuperacions
de setembre

A l’Institut al matí

6 de setembre

Tornar llibres d’intercanvi de BTX

A l’Institut al matí (mateix horari que entrega de notes)

6 de setembre

Resolució d’incidències

A l’Institut al matí (mateix horari que entrega de notes)

9 de setembre
10 i 11 de
setembre
12 de setembre

27 de setembre

Adjudicació de llibres de reciclatge de
BTX alumnes que hagin anat a set
Pagament de la compra de llibres
(alumnes de BTX amb recuperacions
de setembre)
Inici de curs. Entrega llibres de
reciclatge de BTX i llibres de BTX
comprats a l’AMPA (alumnes amb
recuperacions de setembre)
Termini màxim de devolució de llibres
d’assignatures optatives batxillerat i
resolució d’incidències.

Entrar a l’aplicatiu SAVI i fer pagament online (targeta de
dèbit o crèdit)
A l’Institut de 17:00h a 19:00h
A l’Institut. Dies a concretar.
Comunicació d’incidències i devolucions d’optatives via
email ampa@ampaiesvidreres.org

Per qualsevol dubte, incidència, aclariment o qüestió durant el procés
contacteu-nos via correu electrònic a l’adreça ampa@ampaiesvidreres.org

