LLIBRES CURS 2014-2015
ALUMNES DE PRIMÀRIA

Sant Fruitós de Bages, juny de 2014

Benvolguts pares dels alumnes que cursaran PRIMÀRIA el curs 2014-2015,
Aquest any L’AMPA continuarà oferint-vos el servei de distribució dels llibres de text en la
següent data única:

DIVENDRES 5 DE SETEMBRE DE 2014,
DE 10 A 13:30 i DE 15:30 A 19:00 HORES

ven
Com l'any passat, haureu de fer la PRECOMANDA entrant a la pàgina web de la distribuïdora del
dia 17 de Juny al dia 02 de Juliol. L'adreça és:
www.comercialgironallibreries.com
En aquesta pàgina hi trobareu els llistats dels llibres de text dels vostres fills. Hi podeu accedir
amb els següents codis: el nom d'usuari és paidos i la paraula de pas és 0514.
Les famílies que no disposin d’accés a internet ni correu electrònic poden sol·licitar aquest
servei a l’AMPA per poder fer la precomanda.
El pagament dels llibres es realitzarà mitjançant una transferència o ingrés bancari al compte
amb codi IBAN ES79 2100 0002 5102 0183 0179. Caldrà que feu un o varis ingressos amb el
nom i curs de l’alumne per cada comanda que hagueu fet (en el cas de tenir més d’un fill)
abans del dia 10 d’Agost.
Com a novetat en aquest curs, al mateix temps que es realitza la reserva dels llibres també es
pagarà la Quota d’AMPA, que aquest any té un import de 50€ per família.(*)

El dia de la distribució dels llibres només caldrà que porteu el resguard de
l'ingrés o ingressos i us lliurarem els llibres.
IMPORTANT :

L’ AMPA només donarà servei de distribució de llibres als pares que
facin la PRECOMANDA i la lliurin en el termini establert.
Els socis de l’AMPA gaudiran d’un 14% de descompte sobre el preu de
venda al públic.
Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu
electrònic info@ampapaidos.cat o per telèfon al 675 585 823.
Atentament,

LA JUNTA DE L’AMPA
(*) Atenció famílies amb més de 1 fill matriculat a l’escola. Al fer la precomanda a la
web, haureu de clicar a sobre del quadradet de quota d’AMPA
(que apareixerà en el llistat
de llibres del vostre curs) i s’obrirà una finestra a on haureu de posar el codi de la precomanda
ja realitzada del primer fill. D’aquesta manera, les dues precomandes quedaran vinculades i es
descomptarà l’import de la quota. En cas d’un tercer fill, cal repetir el procés anotant en aquest
cas el codi de la precomanda del segon fill; i així successivament.

