PRECOMANDA LLIBRES DE TEXT PRIMARIA CURS 2017-2018
Benvolguts/des,
Tal com fem cada any per poder adquirir els llibres més econòmics, la Junta de l’AMPA hem tractat directament amb les
distribuïdores de llibres. Per poder donar agilitat al sistema de distribució utilitzarem el mètode de precomanda. Qui no faci la
precomanda, entendrem que ja adquirirà els llibres pel seu compte.
Així us fem arribar en el revers d’aquesta carta, el full de precomanda dels llibres de text pel curs 2017-2018.
INSTRUCCIONS PER CUMPLIMENTAR LA PRECOMANDA:
1.- Heu de senyalar amb una X en l’imprès del revers, els llibres que necessiteu pel proper curs. Caldrà que mireu si teniu llibres
d'un germà o que us puguin deixar i haureu de marcar en la llista de precomanda només els llibres que us farà falta comprar.
-

En cas que senyaleu TOT el lot de llibres, ja teniu calculats l’import total i l’import del 50% que heu d’ingressar com a
paga i senyal.
En cas que senyaleu només alguns llibres, vosaltres mateix@s podreu calcular el preu total dels llibres (en la columna
de la dreta) i fer un ingrés del 50% com a paga i senyal o si us és més còmode podeu pagar el 100%. En qualsevol de les
dues opcions heu d’afegir la totalitat de la quota de l’AMPA al pagament.

Teniu en compte que les famílies amb 2 o més alumnes a l’escola NOMÉS HEU DE PAGAR LA QUOTA DE L’AMPA UNA
VEGADA, així només cal que feu l’ingrés en una de les precomandes.
2.- Formes de Pagament:




INGRÉS A L’OFICINA DEL BANC SABADELL (comissió del Sabadell de 5€)
PAGAMENT PER TRANSFERENCIA (Comissió segons el vostre banc)
PAGAMENT PEL CAIXER DEL BANC SABADELL (Sense Comissió)
El pagament heu de fer-lo en un caixer automàtic del BANC SABADELL amb una targeta de qualsevol entitat bancària
seguint els següents passos (No es carregarà cap comissió per l’operació):
 Introduir la targeta
 Altres operacions / Pagaments a tercers
 Introduir el vostre número secret i “Continuar”
 Número de l’entitat: teclejar 2880 i “Continuar”
 Confirmar: tecla “Continuar”
 Prémer en pantalla: LLIBRES+AMPA (1er a 6è) o bé AMPA (P3, P4 i P5)
 Indicar el Import de l’ingrés amb totes les xifres, cèntims inclosos.
 Introduir la informació addicional: NOM DE L’ALUMNE I CURS QUE FARÀ L’ALUMNE
 Prémer “Continuar”
 Retirar els dos comprovants (un per al centre i l’altre per a la família)

En qualsevol dels casos heu de indicar NOM DE L’ALUMNE I EL CURS QUE FARÀ.
Recordeu que el compte bancari de l’AMPA SOBIRANS es ES26 0081 5357 3200 0100 9005
3.- Un cop fet l’ ingrés, retorneu la precomanda al conserge (en Xavi), amb el segell del banc o el comprovant de transferència si
l’heu fet electrònicament.
4.- La data límit per fer aquest pagament serà el dia 21 de juny.
5.- L’entrega dels llibres serà els dies:

DIVENDRES
DISSABTE

01/09/2017
02/09/2017

de 16:30 a 18:00
de 10:00 a 14:00

Si amb la precomanda vau fer el pagament del 50% l’import restant l’heu de pagar el dia que vingueu a buscar els llibres
La quota anual per ser família sòcia de l’AMPA és de 30€ i és una quota única anual per família. Aquest any, en el cicle infantil,
no hi ha llibres, amb la qual cosa només haureu de satisfer la quota de l’AMPA per poder gaudir dels nostres serveis
Estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte,
AMPA Escola Sobirans
info@ampasobirans.org

