INSTRUCCIONS PER FER LA COMANDA DE LLIBRES CURS 2015-2016
1)
Entrar a http://www.rucsavi.com/ (L’escola > Llibres de text)
2)
Obrir INSTITUT EL CAIRAT.
3)
Obrir el curs corresponent.
4)
S’obre la llista de llibres: clicar GENERAR COMANDA. Ara podreu posar a zero la casella dels
llibres que no voleu comprar (la casella de quota de L’AMPA no es pot anular). Posar dades
personals i opcions de pagament.
5)
Les famílies amb més d’un alumne al centre només paguen una quota d’AMPA. Com que el
programa demana un número de telèfon i genera un número de comanda, la segona vegada quan
poseu els mateixos números ja us descomptarà automàticament la quota del/la segon/a fill/a.
6)
Comprovar que la comanda és correcta i clicar ENVIAR COMANDA.
7)
Automàticament, rebreu un correu confirmant la comanda. Si no es així, us podeu posar en
contacte telefònic amb la distribuïdora (93 6914351) i preguntar per Cristina.
8)
La comanda normal dels llibres es pot fer per internet del 22 de juny al 31 de juliol de 2015;
a partir d’aquesta data es tancarà la web, fins el dia 1 de setembre. EL PAGAMENT S’HA DE FER
ABANS DEL 31 DE JULIOL. Cal portar el justificant del pagament a l’hora de recollir els llibres
9) L’alumnat pendent dels exàmens de setembre podrà fer la comanda, un cop sàpiguen els
resultats, fins el dia 9 de setembre.
10) El lliurament dels llibres demanats al juliol es farà el dia corresponent, a la sala d’actes de
l’Institut el Cairat, els dies 2 i 3 de setembre, segons cursos (vegeu el calendari als fulls de llistes
de llibres). Porteu el carnet de l'AMPA que es va donar l'any passat, per tal que us segellem el
curs 2015-2016.
11)
L’alumnat de setembre i les famílies que ho hagin fet fora del termini podran recollir els
llibres el dia 14 de setembre.
12)
Les reclamacions es podran fer el dia 21 de setembre, de 15:30 a 19:30. TOTES LES
RECLAMACIONS ES FARAN DIRECTAMENT A LA DISTRIBUIDORA.
13)
L’ ingrés de l’import dels llibres es farà per pagament amb targeta a la mateixa WEB o a LA
CAIXA, al número de compte 2100 0832 67 0200559993. És imprescindible INDICAR EL NOM
D’ALUMNE I EL CURS. Data màxima d’ingrés per transferència: 31 de juliol de 2015.
14)
El dia de la recollida dels llibres s’ha de portar el rebut (o còpia) del pagament, si s’ha fet
per transferència. Molt important sempre: posar el nom i cognom del noi/a i curs i no el dels
pares.

BON ESTIU A TOTS/ES !!!
LA JUNTA

