
Procés de preparació dels llibres pel curs 2022-23 

AMPA SALVADOR ESPRIU Vidreres, 25 de maig de 2022 

llibres.ampaspriu@gmail.com 

 

 

Benvolgudes famílies, 
 

Iniciem ja la preparació del proper curs escolar 2022-2023. Per tant, us informem de tot el que haureu de tenir en compte per fer el pagament 

de la quota d’AMPA, el procés de gestió de la compra de llibres i material escolar, la sol·licitud dels ajuts socials per a material i llibres i 

l’intercanvi de llibres. 

 

PLATAFORMA SAVI 
Tot el procés es gestiona a través de la plataforma on-line SAVI. Llegiu atentament la informació del calendari que de la següent plana i seguiu 

les passes que us indiquem i així evitareu errors o accions fora de termini. 

https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres 

 

QUÈ HAUREU DE FER? 
Per a utilitzar el sistema SAVI i poder fer les gestions per donar-vos d’alta, recuperar contrasenya, entrar nous alumnes al sistema, fer els 

pagaments i activar alumnes ja existents, podeu consultar els tutorials a: https://vidreres.cat/intercanvi-de-llibres/). Aquí en teniu un breu 

resum: 

 

• SI COMENÇO P3 O SÓC NOU ALUMNE/A DEL CENTRE: Haureu de donar d’alta un usuari tutor/a i registrar un nou alumne (o més) 

que comenci P3 o que s’incorpori de nou al centre clicant a “afegeix un usuari/a”. 

*IMPORTANT: Els alumnes nouvinguts de P3 és important que us doneu d’alta al SAVI en les dates indicades (no més aviat del 10 de 

juny) i en l’escola que heu estat admesos. Per aquest motiu, no feu cap acció ni pagueu la quota de l’AMPA fins saber en quina escola se 

us ha admès.  

 

• SI JA SÓC ALUMNE: Haureu de fer l’actualització de dades (si s’escau) del tutor/a i, obligatòriament, del/s alumnes a càrrec.  Per 

actualitzar l’alumne/a haureu de clicar sobre el nom de l’alumne i revisar el següent: 

*IMPORTANT: Si durant el curs passat s’ha canviat l’adreça de correu electrònic associada a l’usuari (o es vol fer ara), s’ha de comunicar al 

Centre Cívic de Vidreres: 972850067. Us ho gestionaran al moment i de seguida tindreu operativa la nova adreça.  

 

• Confirmar centre i el curs que farà durant 2022-2023 l’alumnat. 

*IMPORTANT: Si l’alumne repeteix curs, s’haurà de modificar el curs perquè l’aplicatiu passa de curs per defecte als 

alumnes. En cas contrari, si no repeteix, verifiqueu que l’aplicatiu ja us ha posat el curs automàticament de manera correcta. 

• Dir si es participarà al programa d’Intercanvi de llibres (clicar “sí” o “no”) * Obligatori si es demana ajut social 

*IMPORTANT:  Hi podran participar tots els alumnes que han cursat des de 2n a 6è de primària i que l’any vinent faran des de 

3r de primària a 1r d’ESO. Els alumnes de cursos que no tenen cap llibre reutilitzable aquest any (els que han fet segon de 

primària) no caldrà que entreguin cap llibre però rebran llibres de tercer pel curs següent. L’intercanvi es farà a l’escola a la 

mateixa aula En el cas dels alumnes que han acabat sisè, s’ha de seguir aquestes mateixes instruccions, però s’haurà d’anar al 

Centre Cívic els dies 18 o 19 a buscar els llibres d’intercanvi de 1r d’ESO (de 10 a 13 h o de 15 a 18 h).  

• Sol·licitud d’ajuts per a llibres   i material escolar, si s’escau (cal clicar “sí” o “no”). 

*IMPORTANT: Sol·licitud dels ajuts socials a l’Oficina d’atenció al ciutadà del l’Ajuntament de Vidreres (OAC, c/ Girona, 3), 

recomanem demanar cita prèvia trucant al telèfon 972850025 del 8 al 19 de juny. Podeu descarregar-vos les bases i la 

sol·licitud en el moment de l’activació de l’usuari. Cal posar que demaneu l’ajut (marcar “Sí”) dins les dades de l’alumne i 

després anar a entregar la documentació i la sol·licitud a l’Ajuntament (OAC) 

• Actualitzar les dades personals de l’alumne/a. Si es disposa de DNI/NIF/NIE dels alumnes, és important incorporar-lo 

perquè és la millor manera d’evitar duplicitats i confusions 

• Fer el Pagament de la quota d’Ampa: * Obligatori si es demana ajut social i/o es volen fer les compres de material i llibres a 

través del SAVI. 

Us convidem a formar part de la nostra associació fent-vos membres i participant activament en els projectes i fent noves 

propostes. Per fer-ho, anualment i per família, es paga una quota de soci de 30 €. 

Novetat! Aquest curs 2022-2023 l’AMPA obsequiarà l’agenda als alumnes que en siguin membres. 

 

PAGAMENTS 

✓ Només es podran realitzar els pagaments online amb targeta directament des del SAVI (TPV). Aquesta opció valida 
automàticament el pagament i el tràmit és segur i ràpid. Ja no es poden fer els pagaments amb el codi de barres. 
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SUPORT I INFORMACIÓ 

• Els punts de suport per les gestions de la plataforma SAVI: 

- El Centre Cívic de Vidreres (tel. 972850067) 
- La Biblioteca de Vidreres  
- l’Antic Escorxador 
- Pla de ciutadania 

• El nostre correu electrònic és: llibres.ampaspriu@gmail.com 

• Novetat! Trobareu tota la informació i els vídeos tutorials al web de l’Ajuntament de Vidreres: https://vidreres.cat/intercanvi-de-

llibres/ 

 

DATA QUÈ FER? COM FER-HO? 

Del 8 al 19 juny 

(P3, a partir del 10 de 

juny) 

Accés aplicatiu SAVI: A través de: https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres 
 
 
 

• Altes noves i actualització de dades (usuari i alumne) 
 

 

• Generar pagament quota AMPA (30€/família)  
* Obligatori si es demana ajut social i/o es vol fer la compra de 
material i llibres a través del SAVI. 
Els pagament es realitza via telemàtica amb targeta de crèdit o 
dèbit (pagament TPV) dins          el sistema SAVI. 
 

• 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. Es recomana demanar cita prèvia al 
972850025. 

 

• Per a participar en el programa d’intercanvi, marcar la opció “SI” 
* Obligatori si es demana ajut social 
Hi podran participar tots els alumnes que han cursat des de 2n a 
6è de primària i que l’any vinent faran des de 3r de primària a 1r 
d’ESO. 
 

 Actualització i/o registre de 
dades de família i d’alumnes 

  
 
Pagament quota de l'AMPA 
 
 

  
 
 
Sol·licitud d’ajuts per a 
llibres   i material escolar, si 
s’escau 
 
 
 
 
Participar al programa 
d’Intercanvi de llibres 

  

  

A partir 4 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 l’11 fins el 31 de       
  Juliol 

 

Compra i pagament  

• Via telemàtica amb targeta (pagament TPV)    dins el sistema SAVI. 
 
NO ES PODRÀ COMPRAR PEL SAVI ELS LLIBRES I MATERIAL FORA 
D’AQUEST TERMINI. 

 de llibres i material 

  

18 i 19 de juliol (Només 

alumnes que faran 1r 

d’ESO el curs 2022-

2023) 

Recollir llibres d’intercanvi 

de primer d’ESO.  

• Recollir llibres d’intercanvi de 1r d’ESO al Centre Cívic de 

Vidreres, de 10 a 13h i de 15 a 18h. Només si s’ha clicat “Sí” a 

l’apartat Intercanvi de l’alumne. 

 

El 6 de setembre Inici del curs 2022-23 
Entrega del material de 
compra  

 

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