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1. SOCIS AMPA: QUOTA I AVANTATGES 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Volem aprofitar per informar-vos de les activitats en què col·laborem amb el centre amb els beneficis que 

obtenim de la venda dels llibres de text i amb els diners de la quota de soci de l’AMPA. 

 

La quota de soci de l’AMPA és de 15€ per família i cobreix tots els fills i/o filles que estiguin escolaritzats 

a l’institut. El fet de ser soci de l’AMPA dóna dret a una agenda gratuïta personalitzada i permet tenir un 

descompte del 5% en el preu dels llibres. 

 

Si realitza la compra d’algun o tots els llibres mitjançant l’AMPA podrà fer el pagament d’aquesta quota 

de la mateixa manera que el pagament dels llibres (com s’indica a l’altra cara d’aquest full). 

 

En el cas de no comprar els llibres mitjançant l’AMPA la quota de soci la poden pagar en aquest nou número 

de compte del Banc de Sabadell: ES29 0081 0043 8600 0142 5847: 

 Per Transferència bancària, 

 O bé, al Caixer Automàtic del Banc de Sabadell amb la targeta de qualsevol entitat bancària fent 

servir el Codi 1892, indicant a CONCEPTE: AMPA + nom i cognoms alumne/a. 

 

El cost de l’agenda per als no-socis serà de 5 euros i l’haureu de pagar en efectiu i recollir al despatx de 

l’AMPA els dimarts de 18 a 19 hores a partir del 17 de setembre. 

 

A tots els cursos d’ESO, l’AMPA subvenciona una sortida de tutoria. A més: 

 A 3r d’ESO, se subvenciona una part del viatge del Camino de Santiago. 

 A 4t d’ESO, se subvenciona una part del viatge de fi de l’ESO, la festa de promoció de l’alumnat i se’ls 

regala una orla de la promoció. 

 A 2n de Batxillerat, se subvenciona la festa de promoció de l’alumnat, se’ls regala una orla de la 

promoció i també l’autocar que porta l’alumnat a les Proves d’Accés a la Universitat. 

 A més d’aquests beneficis directes per a l’alumnat, l’AMPA col·labora també en la millora dels 

equipaments i les instal·lacions del centre. 

 

A fi de poder tirar endavant totes aquestes iniciatives i, si és possible, ampliar encara més la col·laboració 

de l’AMPA amb el centre, sempre en benefici dels nostres fills i filles, us tornem a animar a fer-vos-en 

socis i a participar tant com pugueu en l’organització de les activitats. 

 

 

CONTINUA A L’ALTRA CARA 
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2. PAGAMENT BANCARI 

La quota de 50 euros inclou: 

 Material didàctic de laboratoris i tallers, dossiers i fotocòpies. 

 Manteniment de biblioteca. 

 Assegurança escolar. 
 
S’ha de pagar al número de compte del Banc de Sabadell ES37 0081 0043 8500 0142 5946: 

 Per Transferència bancària, 

 O bé, al Caixer Automàtic amb la targeta de qualsevol entitat bancària fent servir el Codi 1891. 

indicant a CONCEPTE: Matrícula + nom i cognoms alumne/a 

 

3. COMPRA DE LLIBRES 

De cara a facilitar-vos la compra dels llibres de text 2019-20, l’AMPA, en col·laboració amb la distribuïdora 
DISTRIAULA, us ofereix la possibilitat d’efectuar la compra directament via online, sense necessitat 
d’haver de venir presencialment a l’institut a fer la comanda. Les compres realitzades via online són en 
ferm. 
 

El procés de compra online s’activarà el 5 DE JULIOL i es mantindrà actiu fins el 16 DE JULIOL. 

 
Les instruccions per fer la compra online són les següents: 

 A la pàgina web de l’institut (www.xtec.cat/iesvv) trobareu l’opció de “COMPRA ONLINE” a la franja 
de menú superior dret, el qual enllaça directament amb els llistats de llibres de l’institut i amb la que 
podreu fer també el pagament online dels 15 euros com a socis de l’AMPA. En el cas de fer una segona 
comanda de llibres haureu de clicar “germà” perquè només us cobrin un únic pagament de soci. 

 Cal seleccionar el curs que l’alumne/a farà el curs 2019-20 i a continuació cal marcar els llibres que 
necessiteu comprar. 

 Quan estigueu, cal clicar “continuar” i apareixerà un resum dels llibres seleccionats i el cost final del lot. 
Si detecteu alguna errada encara s’està a temps de rectificar la comanda. 

 A continuació, cal emplenar les dades que se sol·liciten de l’alumne/a i del p/mare o tutor legal. 

 En aquest moment podeu procedir a fer el pagament, de manera segura, mitjançant targeta bancària 

 Immediatament rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la compra. 
 
També s’ofereix el servei de lliurament dels llibres a domicili amb un cost de 4€ per família. En aquest 
cas s’haurà de fer el pagament íntegre dels llibres. 
 
En cas de no desitjar aquest servei a domicili els podreu venir a recollir al gimnàs de l’institut el dia 9 

de setembre de 9.30 a 17.30 hores. En aquest cas es podrà pagar el 50% en el moment de fer la comanda 
online i el 50% restant, el dia de la recollida mitjançant targeta de crèdit o en efectiu. 
 
Només s’acceptaran devolucions de llibres malmesos per l’embalatge o amb defectes per part de l’editorial, 
en cap cas se n’acceptaran perquè el client els hagi aconseguit per una altra via durant el transcurs de la 
compra al lliurament. No es podran efectuar devolucions passats 15 dies des del començament del curs. 
 
Si pel motiu que sigui feu més d’un pagament de la quota soci de l’AMPA, no us preocupeu perquè al 
setembre se us retornaran els diners corresponents. 
 
Quedem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte. Rebeu una cordial salutació. 
 
Montornès del Vallès, 12 de juny de 2019. 
 
La Junta de l’AMPA. 


