Vidreres, 8 de maig de 2019
Benvolgudes famílies,
Des de la Junta de l’APA us volem donar la benvinguda a l’Escola Sant Iscle.
L’APA és l’associació de Pares d’Alumnes de l’escola. El nostre objectiu està basat en el convenciment
de que l’EDUCACIÓ dels nostres fills i filles és una competència mixta entre professors i pares.

L’APA col·labora amb el centre en nombroses activitats que complementen la formació de
l’alumnat com excursions, visites culturals, etc. així com, impulsant projectes i inversions per
millorar l’educació I l’esbarjo dels nostres fills a l’escola. Us posem uns exemples:
“Des de l’associació venim realitzant diferents projectes d’inversió, us en enumerem alguns:
Ø Inversió en llibres i contes infantils per la renovació de la biblioteca de l’escola
degut al notable deteriorament dels mateixos.
Ø Inversió en estructures d’esbarjo tant en el pati de primària com d’infantil.
Ø Inversió en monitoratge per vigilar els nens dels pares que assistien a les
reunions d’inici de curs amb l’escola.
Ø Projecte Anglès: A fi de preparar als nostres fills per l’entrada a l’Institut, s’ha
realitzat un projecte a nivell de poble que consisteix en posar un professor de
suport de l’assignatura d’anglès en els cursos de 5è i 6è.
Així mateix, des de l’APA organitzem diverses extraescolars a un preu avantatjós pels nostres
associats, com per exemple, millora de l’anglès amb KIDS and US, hip-hop, cuina per infants, Aloha,
casals d’estiu, casalets durant el curs, etc.
Us convidem a formar part de la nostra associació fent-vos socis i participant activament en els
projectes i fent noves propostes per tal de millorar el nivell acadèmic dels nostres fills. Per fer-ho,
anualment i per família, es paga una quota de soci. Associeu-vos mitjançant l’aplicació informàtica
SAVI, a la web https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres. Aquesta aplicació també

l’haureu de fer servir per la compra dels llibres i material dels vostres fills. Us adjuntem dates
i indicacions per donar-vos d’alta. Disposeu de punts de suport al Centre Cívic, la Biblioteca,
l’escorxador i a Jamia Kafo.
Per finalitzar, us donem la benvinguda a l’escola i us donem les gràcies per la vostra
col·laboració. Si teniu algun dubte o voleu algun aclariment ens podem trobar a l’adreça de
correu electrònic apasescolasantisclevidreres@gmail.com.
A continuació, us adjuntem el calendari a seguir des del 13 de maig fins el 12 de setembre
perquè el pugueu anar seguint.

apasescolasantisclevidreres@gmail.com

És important que us doneu d’alta al SAVI en les dates indicades i en l’escola que vàreu escollir
com a primera opció, encara que no hagin sortit les llistes d’admissió definitives. Per aquest
motiu excepcionalment de moment no pagueu la quota de l’APA fins saber a quina escola
heu estat admesos. Però si que és important que poseu la resta de dades. Un cop estiguin les
llistes definitives a partir del 12 de juny, si no heu estat admesos a l’escola com a primera
opció, poseu-vos en contacte amb nosaltres a apasescolasantisclevidreres@gmail.com per
fer la modificació necessària i poder emetre el full de pagament per poder pagar la quota
d’APA. En canvi si heu estat admesos, ja podeu pagar la quota de l’APA fins la data indicada.
DATA
Del 13 al 24 de
Maig

QUE FER
Accés aplicatiu SAVI

Del 12 de juny al
22 juny
(excepcionalment
a espera de ser
admesos)
Del 13 de juny al
21 de juliol

Pagament quota de
l'APA

Del l’1 al 5 de
juliol

Compra i Pagament
del material (només
alumnes que NO
hagin demanat ajut
social)
Resolució dels ajuts
socials sol·licitats.

Del 9 de juliol fins Pagament de la
el 21 de Juliol
compra de material
(alumnes que
tinguin atorgats
ajuts socials)
El 12 de setembre

Entrega del material
de compra PAGATS
DINS DE TERMINI

COM FER-HO
A través de:
https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres
• Altes noves (usuari i alumne)
• Demanar ajuts socials: obtenir bases i
la sol·licitud. Entregar la sol·licitud a
l’Ajuntament presencialment a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà. NO ES PODRÀ FER
FORA D’AQUEST TERMINI.
• Generar pagament quota APA
(35€/família)
• Via telemàtica amb targeta de crèdit
(pagament TPV) dins el sistema SAVI.
• Per carta de pagament: es genera un
codi de barres al sistema SAVI per fer el
pagament via caixer automàtic.
• Via telemàtica amb targeta de crèdit
(pagament TPV) dins el sistema SAVI.
• Per carta de pagament: es genera un
codi de barres al sistema SAVI per fer el
pagament via caixer automàtic.
Els imports del pagament per la compra
material ja seran definitius segons els ajuts
atorgats i constaran al SAVI.
Entrar a l'aplicatiu i fer pagament TPV (targeta
de crèdit) o generar carta de pagament (codi
de barres).
A l’aula

apasescolasantisclevidreres@gmail.com

