Juliol 2018

Benvolgut/da pare/mare,
Com en els darrers anys, l’escola gaudeix d’un servei de venda de llibres per tal que, aquells que us
interessi, pugueu encomanar els llibres de text del proper curs i, d’aquesta manera, facilitar-vos la
compra, gaudir de descomptes i oblidar-vos de fer cues a la llibreria.
Per

poder

realitzar

la

vostra

comanda,

podeu

entrar

a

la

pàgina

web

del

col·legi

http://safalleida.com/index.php/llibres-text-2016-2017 , i seguir les següents instruccions:
-

Cliqueu a la pestanya “Reserva de llibres”

-

Introduïu el Codi del centre, que és 291

-

Trieu l’etapa i el curs

-

Ompliu la resta de dades personals i la forma de pagament.

-

En cas de NO VOLER algun dels llibres del lot, DESMARQUEU-LO

-

Envieu el formulari.

Pareu molta atenció a l’hora d’escriure correctament el correu electrònic ja que, en cas de no ferho, la vostra petició no podrà ser atesa! Si tot és correcte, rebreu al correu electrònic que ens
indiqueu la reserva amb l’import corresponent dels llibres (hi observareu els preus detallats i l’import total
que se us cobrarà).
El termini per realitzar/modificar comandes serà fins al 20 de juliol inclòs. En cas de noves
peticions fora d’aquesta data, tingueu en compte que no podran ser ateses fins a finalitzar el període
ordinari d’entrega de comandes.
Pel que fa a la forma de pagament, disposeu de les següents opcions:
-

Domiciliació bancària: càrrec al c/c on se us carreguen les quotes mensuals, el dia 01/08/18

-

Pagament amb Codi d’Entitat que se us indicarà al peu de la comanda, a qualsevol caixer de
La Caixa (recordeu que cal introduir els 2 decimals del preu, encara que siguin 00) fins
16/08/18

-

Pagament en efectiu: fins 16/08/18, només els DIMARTS i DIJOUS, a qualsevol oficina de La
Caixa amb el IBAN ES88 2100 0004 4102 0088 0098. Enguany NO es cobrarà en efectiu a
recepció.

Pel fet d’emprar aquest sistema de comanda gaudireu d’un important descompte en el preu dels
llibres encomanats, entre un 5 i un 15% per part del centre. També, com cada any, l’AMPA
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continuarà realitzant una aportació addicional (% de descompte a determinar) als seus socis.
Aquesta aportació us serà reintegrada directament per l’AMPA un cop tancada la campanya de
llibres.
❖ RECORDEU OMPLIR TOTA LA INFORMACIÓ QUE SE US DEMANA AL FORMULARI DE
COMANDA (qualsevol formulari que no estigui correctament omplert no podrà ser processat pel
sistema informàtic!).
❖ L’entrega dels llibres encomanats es realitzarà al gimnàs de l’escola en les següents dates i
horaris:
o

06/09/18: de 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

o

07/09/18: de 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Tingueu en compte que, per tal de gaudir al màxim de tots aquests avantatges cal que estigueu al
corrent de pagament de totes les quotes, tant de l’escola com de l’AMPA.
Els llibres que des del Col·legi us aconsellin de cara a les vacances d’estiu, podeu trobar-los a qualsevol
Llibreria.
I recordeu: tota comanda posterior a la data límit establerta (20 de juliol), no podrà ser atesa fins que
finalitzi el període ordinari d’entrega de llibres.

Molt bones vacances i fins al curs vinent!!!

Equip Directiu
Per qualsevol dubte o suggeriment sobre aquest sistema de comanda de
llibres podeu posar-vos en contacte amb Administració.
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