
 

  

 

    

Benvolgudes famílies, 

Un curs més us informem que pel curs 2020-21, l’AMPA amb la col·laboració de 

l’Institut, continuarà amb el programa de socialització i reutilització de llibres de text per 

a tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat socis de l’AMPA. 

L’únic requisit necessari per a formar part del programa és ser soci de l’AMPA des del 

primer curs. Enguany,  gràcies a les subvencions de l’Ajuntament de Bagà, la quota 

tindrà un descompte de 10 € 

Els llibres que trobareu socialitzats són :  A l’ESO tots els llibres de text i a Batxillerat  

les matèries obligatòries i alguna  de modalitat, a un preu de 12 € per llibre en 

concepte de lloguer. 

 La venda / lloguer  dels llibres es farà a la llibreria   Huch de Berga amb la novetat 

que aquest any i per tal d’evitar desplaçaments innecessaris es farà a través de la 

pàgina web que la llibreria ha posat en funcionament.  

Rebreu juntament a aquesta carta el llistat de llibres amb les indicacions per fer la 

comanda amb facilitat, però si teniu cap dubte disposareu del telèfon de contacte de la 

llibreria l’Huch per a qualsevol aclariment.  

FUNCIONAMENT 

 

o Pagament de la quota de l’AMPA per a cada alumne (no agrupar germans) 

indicant el nom , cognoms i curs al número :   

 

IBAN ES18 0182 3570 3502 0171 7966 

 

o Fer la comanda per internet directament a la pagina web de la llibreria abans 

del 20 de juliol 

 

o La llibreria es posarà en contacte amb cada família quan pugui anar a recollir 

els llibres. 

 

o Cal respectar el termini de la comanda per garantir la disponibilitat de llibres 

 

o Fer constar el nom i cognoms de l’alumne a l’apartat CONCEPTE 

 



 

 

QUOTES AMPA 2O20-21 

 

 

 

Aprofitem per saludar-vos i us recordem que estem a la vostra disposició per a 

qualsevol consulta. 

 

Esther Soler Susín 

Presidenta de l’AMPA INS l’Alt Berguedà 

 

 

 

Bagà, 9 de juliol de 2020 

FILLS QUOTA 2020-21 DESCOMPTE  TOTAL A INGRESSAR 

1R FILL 25 € -10 € 15 € 

2N FILL 15 €  -10 € 5 € 

3R FILL  GRATUÏT 


