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     LLIBRES CURS 2013/2014 

 

Benvolguts pares/mares; 

 

Enguany l'AMPA ha organitzat el servei de distribució de llibres de text per al proper curs, 

mitjançant una nova distribuïdora, COMERCIAL GIRONA DE LLIBRERIES, S.L. 

 

Utilitzarem un sistema que anomenem precomanda. Per fer la precomanda, us donarem una pàgina 

web i uns codis d'accés, per a poder entrar al llistat del vostre centre i caldrà marcar els llibres que 

voldreu comprar. Els dies que estigui oberta la pàgina web, l’AMPA ajudarà a les famílies que ho 

necessitin per realitzar les precomandes. 

 

En aquesta mateixa precomanda, s’hauran d’abonar els costos del Centre en concepte de reprografia 

del curs i de llicències digitals. I es podrà escollir les opcions de pagament de la quota de l’AMPA i 

de les guixetes pels ordinadors.  

 

Pels alumnes que participeu al banc de llibres, es descomptarà el cost dels llibres assignats pel banc 

de llibres i que hagin estat escollits a la precomanda. Resultant una nova liquidació, amb 

confirmació de la comanda definitiva, que serà notificada mitjançant correu electrònic pel seu 

pagament. 

 

Al fer la reserva dels llibres tindreu dues opcions per pagar i rebre els llibres: 

Opció A (recomanada): pagament per transferència bancaria, a realitzar abans del dia 15 d'agost. 

Opció B: pagament en el mateix moment de fer la comanda, amb targeta de crèdit. 

 

En qualsevol de les dues opcions podreu escollir com voleu rebre els llibres, si al vostre domicili 

per mitjà d'un recader (aquesta opció te un cost de 6€), o si ho voleu recollir personalment a 

l’Institut (aquesta opció és gratuïta). 

 

El dia de recollida presencial de tots els llibres, serà a l’Institut: 

 

El dimarts 3 de setembre de 10.30h a 13.45h  i de 15.00h a 18.00h. 

 

Recordem que en el moment d'encarregar els llibres es farà el 10% de descompte als socis de 

l'AMPA. I per gaudir d'aquest descompte caldrà  assenyalar el pagament de la quota d'AMPA. 

 

Pels alumnes que hagin de recuperar assignatures i no saben si passen de curs, els nou vinguts i 

despistats que per oblit no realitzin la precomanda en les dates determinades, al setembre es tornarà 

a obrir la pàgina web per realitzar noves comandes. 

 

Restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte, 

Atentament, 

 

La Junta de L'AMPA. 


