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Comanda de llibres ESO 
Curs 2012-2013 

Benvolgut pares, 

 

A través de l'AMPA podeu reservar els llibres d’ESO dels vostres fills per 

al proper curs amb un descompte del 12% (socis d'AMPA).  

 

Per fer la comanda: 
 Feu servir la llista de llibres adjunta, confeccionada pels professors, per 

indicar els que voleu. 

 Porteu aquesta llista amb el nom i cognoms de l'alumne/a a la secretaria 

de l'AMPA. 

 Deixeu una paga i senyal de 50 euros per lot. De la mateixa manera que l’ 

any passat,aquest pagament s’ haurà de fer mitjançant els caixers 

automàtics de “la Caixa”, o també, a través de Internet de la línia oberta 

de “la Caixa”. El codi d’entitat que s’ha de teclejar és el 0195244 : en el 

apartat “nom”, heu de teclejar el nom de l’alumne i en el apartat 

“concepte” el curs que farà. S’adjunten fotocòpies dels passos que cal 

seguir per a fer el pagament tant en el caixer com per Internet. En cas 

de dubte, podeu consultar als empleats de l’oficina bancària. Finalment, 

caldrà portar a l’AMPA el full de reserva emplenat i el resguard del 

pagament que dona el caixer. 

 Horari per a portar les reserves amb els resguards del pagament:   

  1r i 2n, 3r i 4t ESO :  2,3,4,5 i 6 de juliol  de 9 a 1 .  

 MOLT IMPORTANT: Només és podran reservar llibres a través de 

l’AMPA en aquestes dates(tampoc hi haurà opció de demanar-ne més 

al setembre) i per tant és molt important sel.leccionar-los 

correctament. 

        

Per recollir els llibres: 
ENGUANY NO CALDRÀ VENIR A RECOLLIR ELS LLIBRES A 

L’INSTITUT. 

 El dia 12 de setembre (dia de la presentació) els alumnes, els podran 

recollir a les classes corresponents (NOMÈS S’ENTREGARAN ELS QUE 

HAGIN ESTAT PAGATS PRÈVIAMENT) .  
 El sistema de pagament serà el mateix que heu utilitzat a la reserva, és a 

dir mitjançant els caixers automàtics de “la Caixa” o a través d’ 

Internet. El pagament del total s’haurà de fer ABANS DEL 2 DE 



SETEMBRE. Per a conèixer l’import a pagar, haureu de  consultar la llista 

que penjarem a la pàgina web del Centre a finals de juliol 

:(http://www.xtec.es/iesgabrielferrater/) AMPA/Venda de llibres 

 MOLT IMPORTANT: Nomès es deixaran a les classes les bosses 

amb els llibres que hagin estat pagats prèviament abans del 2 de 

setembre. 

 La comanda es donarà en una bossa personalitzada. Comproveu que conté 

tot el que heu demanat. 

 Repasseu que els llibres no tinguin cap tara. 

 Dies d'entrega: el dia 12 de setembre   

 Lloc: a les classes corresponents 

 Només s’acceptaran devolucions fins el 28 de setembre (no es 

canviarà cap llibre ni escrit ni folrat) 

 Agrairíem que, si teniu llibres d’anys anteriors que no hàgiu de fer 

servir, els cedíssiu a l’AMPA per poder donar-los a aquelles famílies que 

per motius econòmics no en poden comprar de nous.   
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