
 

 

 

21 d’octubre de 2020 

Circular nº 4 

Assumpte: campanya Amazon "unclicparaelcole" 

Hola famílies! 

"Un Clic per al cole" és una Iniciativa promocionada per Amazon.es per donar suport 

als Centres Educatius no universitaris. Als clients d'Amazon.es se'ls permet seleccionar 

el Centre Educatiu al què volen donar suport. La nostra "Escola de Musica" s'ha 

adherit a la campanya. 

Amazon donarà als centres seleccionats que s'hagen adherit a la Iniciativa un 

percentatge del 2.5% de les compres efectuades pels clients a Amazon.es mitjançant 

l'assignació de crèdit virtual. Aquest crèdit serà destinat íntegrament a materials per 

a l'Escola. 

La iniciativa acaba el 21 de març de 2021. 

Com puc participar en la Iniciativa? 

Per adherir-te a la Iniciativa has de: 

• visitar el lloc web www.unclicparaelcole.es. 

• seleccionar el Centre Educatiu que vols donar suport, identificant-te al lloc web 

www.unclicparaelcole.es amb les teues credencials d'Amazon.es o, en el cas que 

encara no sigues Client, creant un compte Amazon.es. 

• realitzar Compres Elegibles a Amazon.es perquè Amazon pose a disposició del Centre 

Educatiu que has seleccionat un percentatge pel valor de cada Compra Elegible en 

forma de crèdit virtual. 



La informació sobre les compres efectuades a Amazon.es no seran, en cap cas, 

comunicades ni compartides amb el Centre Educatiu que has seleccionat. 

Puc participar en la Iniciativa si no tinc un compte d'Amazon? 

Si no tens un compte a Amazon.es pots crear-lo directament al lloc web 

www.unclicparaelcole.es, a través de la funcionalitat "login with Amazon" i participar 

així en la Iniciativa. 

Puc participar en la Iniciativa si no tinc un compte Amazon Prime? 

Sí, per participar en la Iniciativa no cal estar subscrit a Amazon Prime. 

Com puc seleccionar el Centre Educatiu que vull donar suport? 

Pots seleccionar el teu Centre Educatiu: 

• introduint el seu nom o codi de centre a la secció corresponent de la pàgina web 

www.unclicparaelcole.es ( "Escola de Música la Vella", codi 46035914), o 

• localitzant al mapa que podràs visualitzar a la pàgina inicial del lloc 

www.unclicparaelcole.es. 

He de seleccionar quin Centre Educatiu vull donar suport abans de fer una compra 

elegible? 

Has de seleccionar el Centre Educatiu al què vols donar suport només una vegada, en 

el moment d'adhesió a la Iniciativa. Una vegada seleccionat, per cada Compra elegible, 

Amazon posarà a disposició del Centre Educatiu seleccionat el crèdit virtual acumulat 

en cada moment. 

Com puc accedir a la meua Àrea Personal? 

Pots accedir a la teua Àrea Personal, en qualsevol moment, identificant-te en el lloc 

web www.unclicparaelcole.es amb els teus credencials d'Amazon.es. 

A quina informació puc accedir a la meua Àrea Personal? 

A la teua Àrea Personal podràs visualitzar: 

• el nombre de centres educatius que has donat suport, l'històric i el crèdit virtual que 

Amazon ha posat a disposició del Centre seleccionat gràcies a les compres; 

• informació sobre el Centre al que estàs donant suport; 

• l'històric dels Centres que has seleccionat. 

Esperem comptar amb la seua col·laboració. Gràcies de bestreta. 



Telèfon de l’Escola de la Vella: 606043910 

Correu: musicavellaescola@gmail.com 


