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Procés de preparació 

del curs  2020-21 

AMPA IES VIDRERES 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Cada any en aquestes dates iniciem la preparació de la venda i reciclatge de llibres per el proper curs 2020-2021. 

Aquest any donades les circumstàncies especials fruit del COVID-19 en què ens trobem, farem alguns canvis respecte 

anys anteriors i que tot seguit us expliquem.   

 

Per els alumnes que es matriculin a la ESO la gestió dels llibres, tant el reciclatge com la compra de llibres nous, es 

gestiona a través de la plataforma on-line SAVI: 

 

https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres 

 

Com a novetat d’aquest any, no hi haurà un dia fixat per recollir el llibres comprats, sinó que s’entregaran el primer 

dia de classe directament a l’alumne.  

 

Per els alumnes que es matriculin a BATXILLERAT, com a novetat d’aquest any, la gestió dels llibres, tant el 

reciclatge com la compra de llibres nous, es gestiona a través de la plataforma on-line IDDINK www.iddink.cat.  

Amb aquest canvi els alumnes podran gaudir del reciclatge de qualsevol llibre de text i d’algunes lectures, anomenats 

per Iddink com a ecoBooks, amb un estalvi del 60% respecte el seu PVP.  

La plataforma funciona com qualsevol altra web de venda on-line. Els llibres s’entregaran al domicili de cada alumne i 

el funcionament el trobareu explicat en el següent vídeo  https://vimeo.com/346361089. 

Aquest 1r any tindreu la possibilitat de vendre els vostres llibres a Iddink,  i us pagaran un 35% del seu PVP (uns 14 

euros mitjana per llibre de text i uns 4 euros per les lectures).  

Els llibres que vàreu rebre a inici de curs 19-20 dins el projecte de reciclatge, s’han de retornar a l’AMPA. 

Iddink ens facilitarà al juny, una carta i un altre vídeo on explicaran els avantatges de fer la comanda amb ells, i una 

guia per fer-ho. 

 

L’import de la quota de l’AMPA és de 30€ per família. Recordem que per realitzar la compra de llibres, tant d’ESO com 

de BATXILLERAT, cal haver abonat la quota del curs 20-21. Per les famílies que tinguin algun fill a ESO i un altre 

BATXILLERAT, s’ha previst fer una transferència per abonar una de les dues quotes d’AMPA que haureu pagat. Si us 

trobeu en aquest supòsit envieu-nos un correu a ampa@ampaiesvidreres.org indicant el compte corrent on voleu 

que us retornem els diners. 

 

Amb els diners de les quotes es finança, entre altres coses, la contractació d’una persona que realitza la tasca 

d’auxiliar de conversa en anglès. Amb la incorporació d’aquest professional es poden fer classes de conversa en grups 

reduïts dins l’horari lectiu. Aquesta activitat té molt bona acollida tant per part de l’equip docent com per els mateixos 

alumnes. 

 

Per qualsevol dubte podeu contactar amb l’AMPA al correu ampa@ampaiesvidreres.org 

Des del Centre Cívic i la Biblioteca, en els horaris establerts,  es dona suport per a la plataforma SAVI. 

Per dubtes de la plataforma Iddink podeu contactar al telèfon 902.56.54.11 o al correu info@iddink.cat. 

https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres
https://vimeo.com/346361089
mailto:ampa@ampaiesvidreres.org
mailto:ampa@ampaiesvidreres.org
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ESO 
DATES QUÈ FER COM FER-HO 

Del 8 al 21 de 
juny 

Accés aplicatiu (SAVI) 
https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres 
✓ Comprovació dades personals 
✓ Noves altes 

Del 8 al 21 de 
juny 

 
Sol·licitud ajuts socials (només si es 
demanen) 
 

✓ Demanar ajuts socials i obtenir bases 
presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de 
Vidreres. Cal demanar cita prèvia al telèfon 
972.85.00.25. 

✓ Clicar l’opció “Si” a l’apartat AJUT SOCIAL de 
l’alumne en cas que es demani l’ajut. 

NO ES PODRÀ FER FORA D’AQUEST TERMINI 

Del 8 de juny al 
31 de juliol 

Pagament quota de l’AMPA 
 

✓ Import quota AMPA (30€/família) 
✓ Preferiblement per Via telemàtica online amb 

targeta de dèbit o crèdit directament des del SAVI.  
✓ Per carta pagament: es genera el codi de barres per 

fer el pagament via caixer automàtic. 

26 de juny 
Recollida de notes, alumnes d’ESO i 1r 
BTX.  

 
Recollida presencial  a l’Institut o de manera virtual.  Cal 
segui indicacions als web de l’institut 

https://agora.xtec.cat/ies-vidreres/  

 

26 i 29 de juny Tornar els llibres d’intercanvi ESO  
 
Al Centre Cívic de 10h a 13h i de 15h a 18h 
 

26 de juny 
Tornar els llibres d’intercanvi 1r BTX 
(només alumnes que no hagin d’anar a 
recuperació de setembre) 

Al despatx de l’AMPA de 10h a 12h 

13 i 14 de juliol 
 
Recollida de llibres d’intercanvi d’ESO 
  

Repartiment dels llibres de l’intercanvi d’ESO.  
Lloc: Centre Cívic, horari de 10 a 13 i de15 a 18h 

Del 14 al 31 de  
juliol 

Compra i pagaments dels llibres d’ESO  

Fer la compra de llibres després de rebre els llibres 
d’Intercanvi. 
Cal haver abonat la quota d’AMPA 
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) 
NO S’ATENDRAN COMANDES FORA D’AQUEST PERIODE 

14 de setembre Inici de curs.  

Els llibres comprats s’entregaran directament als alumnes 
dins les aules del centre. Cada alumne tindrà una bossa 
amb els llibres comprats i caldrà que revisi que els llibres 
són correctes. 

30 de setembre Termini màxim de devolució de llibres  

 
Comunicació d’incidències i devolucions via email 
ampa@ampaiesvidreres.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres
https://agora.xtec.cat/ies-vidreres/
mailto:ampa@ampaiesvidreres.org
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BATXILLERAT 
DATES QUÈ FER COM FER-HO 

3 de juny  Recollida de notes de 2n BTX  

 
Lliurament de notes avaluació final ordinària. 
IES facilitarà l’horari 
 

19 de juny Recollida de notes de 2n BTX 
Lliurament de notes avaluació final extraordinària. 
IES facilitarà l’horari 
 

26 de juny Recollida de notes de 1r BTX.  

 
Recollida presencial  a l’Institut o de manera virtual.  Cal 
seguir indicacions als web de l’institut 

https://agora.xtec.cat/ies-vidreres/  

 

26 de juny 
Tornar els llibres d’intercanvi 1r BTX 
(només alumnes que no hagin d’anar a 
recuperació de setembre) 

Al despatx de l’AMPA de 10h a 12h 

Del 26 de juny 
fins l’abril de 
2021 

Compra i pagament dels llibres de BTX, 
tant nous com de reciclatge, amb 
entrega a domicili gratuïta si es fa la 
comanda fins el 27 de juliol (4,50€ a 
partir del 28) 

- Entrar al web www.iddink.cat, clicar en “Fer una 

comanda”, registrar-se i entrar amb el codi  650JA5. 
- Podràs triar els llibres que necessitis. 
- Cal abonar la quota d’AMPA (30€ x família) 
- Rebràs els llibres a partir de la 3a setmana de juliol, i 

en tot cas abans de l’inici de curs si fas la comanda 
fins el 27 de juliol. 

- Pots fer devolucions fins el 15 d’octubre. 
 

 
Del 26 de juny 
al 15 de juliol 
 

Venda dels vostre llibres a Iddink, amb 
enviament gratuït per Correos 

- Entrar al web www.iddink.cat, clicar en 

“Descàrregues”, registrar-se i entrar amb el codi  

650JA5. 
- Podràs descarregar la llista de llibres que Iddink et 

comprarà amb els preus corresponents. 
- Iddink us pagarà per transferència a finals de juliol, 

així que és important que poseu el número de 
compte durant el registre o posteriorment. 

- Un cop hagis descarregat la llista, Iddink et facilitarà 
per e-mail un codi (número) per anar a Correos i 
enviar el paquet de llibres (encapsa’ls i identifica’ls 
convenientment) 

- Iddink comprarà els llibres que es repeteixin a la llista 
del curs següent i que acompleixin amb els seus 
criteris de qualitat.  

 

15 d’octubre 

 
Termini màxim de devolució de les 
comandes 
 

Podràs fer les devolucions o canvis de llibres que desitgis 
fins el 15 d’octubre, i de forma gratuïta si has fet la 
comanda fins el 27 de juliol.  
Caldrà contactar amb Iddink al formulari web, al mail 
info@iddink.cat o al telèfon 902.565.411. 
 

 

https://agora.xtec.cat/ies-vidreres/
http://www.iddink.cat/
http://www.iddink.cat/
https://support.iddink.es/es/support/solutions/articles/5000835303-criterios-de-calidad-de-los-ecobooks
mailto:info@iddink.cat

