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Avís distribució de llibres de text pel proper curs 2018‐2019.
Pares i mares, les comandes de llibres pels Socis de l’AMPA ho farem, com cada any, per la plataforma web de
l’empresa distribuïdora Servicio Universidad. Es pot accedir des de qualsevol dispositiu que tingui Internet (mòbil,
tableta, ordinador) i des de qualsevol lloc on hi hagi connexió d’internet (casa, biblioteca, casal...) .
 La única forma de pagament dels llibres a la plataforma és a través de tarja de crèdit
 Per utilitzar aquesta modalitat de compra, TOTES les famílies han de ser SÒCIES de l'AMPA. Cal
fer l’ingrés de la QUOTA SOCIS AMPA 18/19 de 15€ per família , indicant NOM i COGNOMS de
l'alumne, al següent compte: IBAN: ES95 0081 0426 1800 0110 5716 , oficina de Banc
Sabadell, situada al Carrer de La Florida nº 2, d'Abrera. (comissions a càrrec de les famílies).
 Entregueu el FULL D'INSCRIPCIÓ DE SOCI + COMPROVANT DE PAGAMENT, per email:
ampaernestlluchabrera@gmail.com , a la bústia de l’AMPA (abans que acabi el curs) o durant la
recollida dels llibres al setembre.
 Els carnets de Soci els començarem a entregar els mateixos dies de la distribució de llibres.
PREU / DESCOMPTE: ELS PREUS QUE APAREIXEN A LA WEB DE L’EMPRESA DISTRIBUÏDORA JA APLIQUEN ELS DESCOMPTES
PELS SOCIS DE L’AMPA I TAMBÉ EL 50% DE LA SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA PELS ALUMNES EMPADRONATS AL
MUNICIPI. ELS DICCIONARIS NO TENEN SUBVENCIÓ. LA PÀGINA CALCULARÀ AUTOMÀTICAMENT ELS IMPORTS.
LES COMANDES I PAGAMENTS S’HAN DE FER ABANS DEL DIA 20 DE JULIOL .
Els llibres i els carnets de socis seran entregats els dies 6 de setembre (tots els cursos), de 16:30 a 19:30 hores.
Les comandes realitzades després del 20 de juliol seran ateses fins el 3 de setembre i seran entregades junt amb el carnet de
soci a partir de la setmana del 17 de setembre a la oficina de l’AMPA.
Els dies 14 i 15 de juny a partir de 16,30 a 18h tindrem oberta la oficina per ajudar a les famílies que no tinguin

ordinador a casa.
RECOLLIDA DE LLIBRES I CARNETS : La distribució dels llibres comprats a la Web, es farà a la mediateca de l’Escola

Ernest Lluch i vindran personalitzats per alumne.
PER RECOLLIR ELS LLIBRES, l’ALUMNE HAURÀ DE PRESENTAR EL CARNET DE SOCI I LA COMANDA CONFIRMADA.
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Pasos a seguir....
Perquè l'alumne pugui realitzar la seva comanda haurà
de visitar la pàgina web
http://www.serviciouniversidad.es
A continuació us apareixerà una finestra on s'ha de
triar l'opció
Centres ensenyaza> compra de llibres, alumnes

En la següent finestra haureu d'introduir el codi que
correspongui. Alumnes NO empadronats:
ernest1819nopadro
Alumnes empadronats: ernest1819

A continuació, l'alumne ha d'introduir les seves dades
d'identificació i el curs que va a realitzar.
ÉS MOLT IMPORTANT que l'alumne seleccioni el CURS QUE FARÀ (A
o B)*, no el curs que està cursant ja que està comprant llibres per
al curs següent.
*Excepte 5é i 6é que totes dues classes (A i B) tenen
el mateix llibre de lectura
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La selecció dels libres
A continuació, el sistema li mostrarà tots els llibres que pot adquirir per al curs escollit.
(RECORDEU: EL CURS ÉS EL CURS DE L'ANY SEGÜENT).
L'alumne seleccionarà aquells llibres que desitgi.
‐ La pàgina calcularà automàticament els imports, amb els descomptes pels socis i la
subvenció de l’Ajuntament.
‐ El sistema us mostrarà el lloc de lliurament : L’ESCOLA.
‐ El sistema també mostrarà la data de lliurament de la comanda.

A continuació sortirà una finestra d'avís perquè l'alumne verifiqui que els
llibres seleccionats són correctes.
L'alumne pot modificar les seves dades de contacte seleccionant el botó de
"Modificar dades alumne" i pot modificar els llibres desitjats seleccionant el
botó de "Modificar llibres"

En seleccionar forma de pagament s’ha de marcar
l’unica forma que serà pasarel∙la bancaria. Si les
dades són correctes, cal clicar a "Confirmar
comanda”. ÉS FONAMENTAL que l'alumne confirmi la
comanda ja que en cas contrari no es tramitarà i és
com si no l’hagués efectuat.
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Pagament

Amb forma de pagament "Per passarel∙la bancària" llavors se li mostrarà una pàgina web on es pot veure el codi de la
seva compra, l'import de la seva compra i un botó que li enviarà a la passarel∙la bancària del nostre banc on s'ha de fer
el pagament de la comanda. La pàgina web de pagament està en un entorn segur de La Caixa.
Quan finalitzi el pagament, és MOLT IMPORTANT que
seleccioneu el botó "Continuar" i no tanqui la pàgina web de la
nostra entitat bancària. En seleccionar el botó "Continuar" la
plataforma bancària li redirigirà de nou a la plataforma de
compra del llibre i veureu a la pantalla el resum perquè el
pugui IMPRIMIR COM A COMPROVANT.

