INSTRUCCIONS PER FER LA COMANDA DELS LLIBRES
DEL CURS 2018 -2019 ESCOLA PROVENÇANA
Com cada any podeu demanar els llibres i llibretes a través del web:
text.rucsavi.com.
Aquest any es fa un 20% de descompte en els llibres pels socis de l’Ampa i
a més, NO es recolliran els llibres a l’escola, sinó que els enviaran a casa a
partir de setembre.

Recordeu que els alumnes de 3er a 6è també tenen els llibres de TEIDE
del Projecte Duna (socialització de llibres- Matemàtiques, Ciències de la

Naturalesa i Ciències socials) i que no es compren al Ruc Savi. Es
compren a Teide directament. Trobareu adjunt el full de pagament mitjançant
codi de barres personalitzat amb el nom del nen.

Instruccions per demanar llibres/llibretes per RUC SAVI:
●

Entrar web: text.rucsavi.com.

●

Obrir visualitzar llistes disponibles

●

Obrir Escola Provençana i després el curs que necessiteu.

●

Seleccionar generar comanda, requadre blau a la part dreta del final de
la pàgina.

●

S’obre la llista de llibres i podeu escollir els llibres que voleu comprar.
Amb les caselles vermelles y verdes que resten o sumen la quantitat de
llibres que voleu de cada títol. LA CASELLA DE LA QUOTA DE L’AMPA
NO ES POT ESBORRAR.

●

Repassar els llibres i llibretes demanades per fer bé la comanda i evitar
errors.

●

Donar les dades personals de la següent manera:
○ Nom: el de l’alumne
○ Telèfon i correu electrònic: el del pare, mare o tutor de l’alumne.
○ Recollida: Enviament a domicili.
○ Pagament: targeta en el mateix moment de fer la comanda.

●

Marcar que s’ha llegit i s’accepten les condicions i enviar comanda

Telèfon despatx AMPA. 93 421 77 00
WEB. http://www.ampaprovençana.cat
CORREU ELECTRÒNIC: ampaprovencana@gmail.com

●

Sortirà una pantalla nova amb el número de la comanda i si s’ha enviat
correctament, rebreu un correu electrònic, a l’adreça que heu indicat
abans, confirmant-ho.

●

ES REALITZARÀ UNA COMANDA PER ALUMNE.

●

Les famílies amb més d’un fill pagaran una sola quota d´Ampa per
família.
Al realitzar la segona comanda, s´haurà d´indicar el número de la
comanda anterior i el número de telèfon, i així s´anul·larà la quota de
l´Ampa de la segona comanda.

●

●

La comanda i el pagament dels llibres es pot fer del 22 de juny al 07 de
Setembre de 2018. Les comandes que es facin fins el 31 de Juliol
arribaran a casa durant la primera setmana de setembre.
Però les comandes fetes a partir de l’1 d’agost arribaran a casa a
partir del 12 de setembre.

●

Si alguna família necessita ajuda per realitzar la comanda de llibres, la
podrà realitzar al despatx de l’Ampa el dia 28 de Juny al matí (de
9:30 a 11:30).
També disposarà de dos dies al Setembre: el dia 5 (10:30-12:30h)
i el 6 de Setembre (11-13:00 h). En aquests casos els llibres no els
tindran abans de 15 dies.

●

PER RESOLDRE QUALSEVOL DUBTE SOBRE LA COMANDA PODEU
TRUCAR AL TELÈFON 93 691 43 51 (RUC SAVI).

●

També podeu posar-vos en contacte amb l’AMPA a través del correu
electrònic que trobaràs a peu de pàgina o bé omplint el formulari de la
nostra pàgina web.

Telèfon despatx AMPA. 93 421 77 00
WEB. http://www.ampaprovençana.cat
CORREU ELECTRÒNIC: ampaprovencana@gmail.com

