
ATENCIÓ 
Les comandes es realitzaran a través de la pàgina web www.trobadasafor.com 
Per favor, LLEGIU atentament aquestes instruccions per realitzar la comanda 

correctament. 

 

Si ja heu participa en anys anteriors: 
Ja estareu enregistrats i solament heu d’accedir al web amb el vostre usuari i contrasenya. 
L’usuari correspon a l’adreça electrònica del vostre centre educatiu. Si heu oblidat la 
contrasenya feu clic en “Ha oblidat la seva contrasenya” i el sistema us enviarà un correu 
electrònic per generar una nova. 
 
Si entreu per primera vegada: 
Si el vostre centre o AMPA fa la comanda per primera vegada enguany, contacteu amb 
nosaltres per crear-vos un compte. 
 
Molt important: Demaneu tots el productes que heu de pagar, incloses les mostres. Si del 
producte demanat hi ha mostra, la Coordinadora ja ho té previst i us el restarà directament 
quan us prepare la comanda. Per exemple, si voleu 8 samarretes talla S, demaneu 8 
samarretes de la talla S en la botiga virtual. En aquest cas, us serviríem 7 ( descomptant la 
mostra). Les mostres que us sobren, per favor, porteu-les el dia que us convocarem per 
vindre a recollir la vostra comanda. 

INSTRUCCIONS PER FER LA COMANDA: 

1. Entreu en la pàgina web: www.trobadasafor.com 

2. Feu clic en el botó: “Accés a la Botiga” 

3. Feu clic en el botó:  “Entreu”. Seguidament, poseu la vostra adreça electrònica i 
contrasenya. 

4. En el menú superior teniu les diferents categories de productes. Elegiu el producte 
amb un clic i poseu la quantitat desitjada: si punxeu el botó “Afegir al carret” en posa 
un, si punxeu el botó “Més” podeu triar la quantitat. Després feu clic en “seguir 
comprant”. Recordeu que també cal incloure el número de paperetes venudes de la 
rifa a la vostra comanda. 

5. Quan acabeu de fer tota la comanda, feu clic en el botó “Carret” i comproveu que les 
quantitats són correctes. Si cal, feu les modificacions que foren necessàries. Una 
vegada estiga tot correcte feu clic en “Passar per caixa”. 

6. Pas 03 Adreça: en aquest pas podeu escriure alguna observació (opcional). Torneu a 
punxar en el botó “Passar per caixa”. 

7. Pas 04 Lliurament: torneu a punxar en el botó “Passar per caixa”. 

8. Us apareixerà un resum de la vostra comanda. Si és correcte feu clic en “Pagament 
per transferència bancària”. L’import total que apareix ha de coincidir amb l’import 
de l’ingrés o transferència. 

9. Feu clic en “Confirmo la meua comanda”. 

http://www.trobadasafor.com/


10. Us apareixerà un text indicant el número de compte on heu de fer l’ingrés i el 
número de referència de la vostra comanda. MOLT IMPORTANT: en el concepte de 
la transferència o ingrés posar el número de referència de la comanda. També 
podeu afegir el nom del vostre centre docent juntament amb el número de 
referència. 

11. Escanegeu el justificant de la transferència o ingrés bancari i envieu-lo a: 
trobadasafor@fev.org. Una vegada rebut, la vostra comanda serà validada. 

12. Rebreu un correu electrònic informant-vos que el pagament està acceptat. En aquest 
correu tindreu adjunt un arxiu amb el resum de la comanda. Porteu-lo el dia que 
vingueu a recollir la vostra comanda. 

Després del pas número 8 rebreu dos correus electrònics: 

Primer correu: “Esperant pagament per transferència” 
En este correu figura: 

 L’ import: quantitat que heu de ingressar o transferir.  

 Número de compte on fer l’ingrés o transferència. 

 Número de referència de la comanda.  
 
*Si feu ingrés bancari, us recomanem imprimir este correu i portar-lo al banc per tindre les 
dades a mà. 
  
Segon correu: “Confirmació de la comanda” 
Este correu és un resum de la vostra comanda, on podeu tornar a revisar-la per confirmar 
que és correcta. 

 
DATA LÍMIT PER A REALITZAR LES COMANDES: 10 DE FEBRER 
Insistim en la importància de realitzar la comanda dins del termini establert per tal de 
garantir que les comandes estiguen disponibles abans de la Trobada i amb el temps suficient 
per repartir-les al vostre alumnat. 

 
Com sempre també us enviem els fulls per controlar les comandes (a la tutoria i al centre) 
abans d’introduir-les a la botiga virtual. Teniu disponibles aquests documents a la web: 
www.escolavalenciana.org/safor 
 
Nº de compte de la Coordinadora (Caixa Popular):  
IBAN: ES32  
3159  0044  53  1663851929  

 
Agraïts de bestreta per la vostra necessària col·laboració. 
 

 

Si teniu qualsevol dubte o incidència contacteu amb nosaltres: 
 

 
C/El Castell s/n Almoines 46723 (València) · 633 43 42 42 · trobadasafor@fev.org 
 

mailto:trobadasafor@fev.org
http://www.escolavalenciana.org/safor

