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Benvolgudes famílies de P3,                                                                                                           

Des de la Junta de l’AMPA us volem donar la benvinguda a l’Escola Salvador Espriu. 

 

L’AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola. El nostre objectiu és col·laborar en l’educació dels 

nostres fills i filles participant activament en el centre escolar. L’AMPA està formada per totes les famílies de l’escola 

que vulguin associar-s’hi i és gestionada per una junta. La junta esta formada per un president, un vicepresident, un 

secretari, un tresorer i uns vocals, que formen les diferents comissions, per poder tractar cada tema amb la màxima 

atenció: extraescolars, festes, comunicació, xandalls, llibres, etc.  

 

Què fem? 

- Actuem de lligam entre les famílies i l’escola, i viceversa. 

- Participem activament en els òrgans de decisió de l’escola mitjançant del Consell Escolar. 

- Gestionem les peticions, queixes i suggeriments a la direcció de l'escola. 

- Organitzem activitats per als alumnes: extraescolars, servei d'acollida, etc.  

- Oferim a les famílies la compra de llibres i material escolar i la gestió de reciclatge de llibres en col·laboració amb 

l’Ajuntament. 

- Venem les samarretes i dessuadores de l’escola per anar identificats a les excursions. 

- Col·laborem en totes les festes del centre: castanyada, carnestoltes, Sant Jordi i en especial la festa de final de curs. 

L’AMPA organitza íntegrament la festa de final de curs amb inflables, tallers, actuacions, sopar popular i una gran 

rifa. 

- Promovem activitats i fem inversions per millorar el centre. Al llarg dels anys l’AMPA ha ajudat a equipar les aules i 

aquests darrers s’ha impulsat la inversió en tecnologia: ordinadors, projectors i tauletes.  

- Impulsem l’aprenentatge de l’anglès. Ja fa un parell d’anys que tenim al centre una auxiliar de conversa nativa, totes 

les hores lectives, parlant únicament en anglès als nostres alumnes. 

- Obsequiem a tots els membres de l’AMPA amb un detall pràctic: bossa per al berenar, gorra... 

 

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 de 30 €.  

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 també de punts de suport al Centre Cívic de Vidreres (tel. 

972850067), la Biblioteca de Vidreres ,  a l’Antic Escorxador i a Jamia Kafo. També trobareu tota la 

informació al web de l’Ajuntament de Vidreres: https://vidreres.cat/intercanvi-de-llibres/   

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 podeu trobar a l’adreça de correu electrònic ampaspriu@gmail.com i també podeu 

visitar el nostre blog http://ampaspriuvidreres.blogspot.com 

 

A continuació, us adjuntem el calendari a seguir des del 7 de juny fins el 13 de setembre  perquè el pugueu anar 

seguint. És important que us doneu d’alta al SAVI en les dates indicades i en l’escola que vàreu escollir com a primera 
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opció, encara que no hagin sortit les llistes d’admissió definitives. Per aquest motiu excepcionalment de moment no 

pagueu la quota de l’AMPA fins saber a quina escola heu estat admesos(les llistes definitives surten el dia 7 de 

juny mateix)..  Però si que és important que poseu la resta de dades. Un cop estiguin  les llistes definitives a partir del 

7 de juny, si no heu estat admesos a l’escola com a primera opció, poseu-vos en contacte amb nosaltres a 

llibres.ampaspriu@gmail.com per fer la modificació necessària i poder emetre el full de pagament per poder pagar la 

quota d’AMPA. En canvi  si heu estat admesos, ja podeu pagar la quota de l’AMPA fins la data indicada.  

 

 

         - Data límit pagament llibres 20 de JULIOL!!!!! 

DATA QUÈ FER? COM FER-HO? 

Del 7 al 20 juny Accés aplicatiu SAVI: 
 
- Donar d’alta alumne 

nou o revisar dades. 

-   Obtenir documents 
per sol·licitar ajut 
social. 

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.  Cal demanar cita prèvia 
al 972850025. 

• Generar pagament quota AMPA (30€/família) 

Del 7 al 20 juny  Pagament quota de 
l'AMPA 

• 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.  

Del 26 de juny fins el 20 
de juliol 

Compra i pagament 
de llibres i material 
(només alumnes QUE 
NO HAGIN DEMANAT 
AJUT SOCIAL ) 

• 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. 

A PARTIR 7 de juliol  Comprovar que l’ajut 
social s’hagi atorgat 
(només en cas que 
s’hagi demanat) 

• Al sistema SAVI, entrant a l’usuari, es podrà 
comprovar si ha estat atorgat o no l’ajut sol·licitat. 
Els imports del pagament per la compra material ja 
seran definitius segons els ajuts atorgats i constaran 
al SAVI. 

Del 7 de juliol fins el 20 
de juliol 

Compra i pagament 
de llibres i material 
(alumnes QUE HAGIN 
DEMANAT AJUT 
SOCIAL) 

• 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. 

El 13 de setembre Inici del curs 2021-22, 
ENTREGA DELS 
LLIBRES COMPRATS A 
L’AULA 

• Els alumnes que hagin fet la compra de llibres a 
través de l’AMPA de l’escola i fent servir el SAVI dins 
dels TERMINIS DE PAGAMENT, trobaran els llibres a 
l’aula. 

mailto:ampaspriu@gmail.com
https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres

