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Benvolguts pares/mares/tutors d’Educació Infantil: 
 
 
Pel curs 2016-17  els llibres dels vostres fills/es poden gaudir d’un important descompte que s’ha negociat 
amb l’editorial des de l’escola i l’AMPA, qui s’encarrega de la gestió dels lots. Aquest descompte s’aplicarà 
directament a la compra dels llibres. 
 
Per tal d’acollir-vos-hi s’han de complir una sèrie de requisits: 
 
1.- Us lliurem abans de la data prevista el llistat de llibres i materials, ja que la comanda s’ha de fer 
directament a l’editorial abans de final de mes. Per aquest motiu heu de fer l’ ingrés  al compte de l’AMPA  
abans del dia 30 de juny . 
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 Cal lliurar el comprovant del pagament a la bústia  de l’AMPA abans del 30 de juny de 2016. 
 
2.- Al resguard heu de fer constar: el nom i cognoms de l’alumne, curs i concepte  
LLIBRES DE TEXT . D’aquests resguard n’heu de guardar una còpia. 
 
3.- Per tal de fer la comanda a l’editorial heu de lliurar el resguard de pagament en les dates esmentades 
NO s’acceptarà cap pagament posterior . En cas que feu l’ ingrés fora de termini, o si el feu dins de 
termini però no porteu el resguard a l’escola el dia corresponent, es tornaran els diners als 
pares/mares/tutors un cop restada la corresponent comissió bancària per devolució de rebuts. 
 
4.- Els llibres es lliuraran als nens directament a l’aula el primer dia de classe. 
 
Els preus dels lots per cada nivell són els següents: 
 

P-3 25€ 
P-4 31€ 
P-5 37€ 
 
 
** Recomanem fer l’ ingrés  on-line. En el cas de fer el pagament en efectiu,  l’entitat bancària Catalunya 
Caixa cobra una comissió de 2€ a les persones que no en siguin clients. 
 
 
Atentament: 
 
 La direcció del centre. 


