
TUTORIAL PER A LA REALITZACIÓ DE COMPRA A 
ESCOLES.CALAFELL.CAT
1.- Entrem amb el nostre navegador habitual a escoles.calafell.cat i seleccionem 
l'escola on cursa estudis l'alumne.

2.- Ja a l'escola corresponent, seleccionem l'opció “Compra els productes”.



3.- Emplenem el formulari de registre amb les dades de l’alumne i el correu electrònic 
del pare,  mare o tutor legal. Accedirem directament al sistema i rebrem per correu 
electrònic una clau per a futurs accessos.

4.- Accedim a la "Botiga". En primer lloc cal pagar la "Quota de l'AMPA". 

El pagament d’aquesta quota és necessari per tenir accés als "Llibres de reutilització".

Per poder fer el pagament farem clic sobre la icona.



A l'escola Vilamar, haurem de seleccionar l'AMPA a pagar en funció dels membres que
cursin estudis al centre: 1 membre, 2 membres o més de 2 membres.

5.- Fem clic a “Afegir a la cistella”.



6.- Fem clic a “Finalitzar compra”.

7.- Marquem la casella "He llegit i estic d’acord amb els termes i les condicions del lloc
web" i fem clic a "Realitzar comanda”.

8.- A la següent pantalla, fem clic a "Pagar amb targeta" i directament accedirem a la 
passarel·la de pagament de l'entitat bancària corresponent on introduirem les dades 
de la nostra targeta i efectuarem el pagament. 

Ja no tindrem visible en el nostre compte la "Quota de l'Ampa" i ens apareixeran 
automàticament els productes corresponents als quals ja podem accedir, com els 
"Llibres de reutilització"



TUTORIAL PER AFEGIR UN NOU MEMBRE DE LA UNITAT 
FAMILIAR
Per poder afegir un nou membre de la unitat familiar, és imprescindible haver pagat 
prèviament la "Quota de l'AMPA" del membre de la unitat que s'ha donat d'alta al 
sistema en primer lloc i que haurà de realitzar els següents passos entrant al web de 
l'escola corresponent:

1.-  Fem clic a "Compte", introduïm les dades d'accés i fem clic a “Iniciar sessió”.

2.- En el nostre compte, fem clic a “Unitat familiar”.



3.- A la següent pantalla, fem clic a “Afegir membre”.

4.- Afegim el mateix correu electrònic del pare, mare o tutor legal per rebre l’enllaç  on
fer el registre del membre que volem afegir a la nostra unitat familiar i fem clic a 
"Afegir membre". Rebrem un missatge amb l'enllaç per registrar-se. Un cop registrat, 
estarà vinculat a la nostra unitat familiar sense tenir la necessitat de pagar la "Quota 
de l'AMPA" per accedir als "Llibres de reutilització".

A l'escola Vilamar, només podrem afegir un membre més si hem pagat l'AMPA per dos
membres i més d'un membre si hem pagat l'AMPA per a més de dos membres.


