
  
 

INFORMACIÓ SOBRE LLIBRES I MATERIAL PEL CURS 2013-2014 
 
La gestió i distribució als nostres associats la farà  l’empresa de distribució 
de llibres i materials:  
 
COMERCIAL GIRONA DE LLIBRERIES, S.L. 
Avda. Mas Vilà, 142 
17457 Riudellots de la Selva 
Telf: 972 47 76 95 
 
1.-PRECOMANDA a tramitar abans del dijous  27 de juny 2013: 
 
Precomanda: 
 

1. Us adjuntem els Full d’adhesió a l’Associació de mares i pares del Jacint 
Verdaguer i Full de cessió dels drets d’imatge i reproducció. És necessari 
omplir-los per poder gaudir del servei de distribució de llibres i material. 

2. Precomanda de llibres:  
• Cal que accediu a la pàgina web de Comercial Girona de Llibreries, i 

escollir el curs que farà el proper setembre/13 el vostre fill/a. Allà trobareu 
els llibres i els materials que l’escola ens demana, fulls que inclouran els 
preus (sempre que estiguin disponibles) i unitats a demanar. 

 
  PAGINA WEB:   comercialgironallibreries.com 
  NOM USUARI:   jacint 
  PARAULA PAS:  5503 
 
Aquests fulls també estaran disponibles a la pàgina web de l’Ampa 
http://ampasils.wordpress.com al Facebook de l’Ampa i a l’Escola. 
 

• Escollint el curs corresponent, cada alumne marcarà els llibres i el nombre 
de materials que li calguin. És obligatori posar-hi el nom i cognoms del 
nen/a. Novetat: Si faciliteu també la vostra adreça mail, rebreu el 
justificant de la precomanda també per mail. 

 
• Segons el curs del nen/a., trobareu en la llista un Dossier/Carpeta lectura de 

compra obligatòria, que no podreu desmarcar. 
 

• Nens/es que faran curs TERCER: Religió/Alternativa: recordeu no marcar les 
dues opcions , trieu la que farà el vostre fill/a el proper curs només. (El llibre 
d’Alternativa és Més que contes-Lectures per crèixer).  

 
• Aquest any hem incorporat una NOVA opció de rebre el lot al domicili 

particular amb unes despeses de gestió de 6,00 Euros: 
Per tant haureu d’omplir correctament la vostra adreça postal per 
rebre el lot a casa. 
Si no us interessa PODEU DESMARCAR L’OPCIÓ. 

 
• Al fer la precomanda llegiu i ompliu atentament tots els passos fins al final, 

així es podrà preparar el lot pel vostre fill/a. 

C/ Jacint Verdaguer, 72 – 17410 

Sils 

Telf: 627.403.352 

e-mail: ampasils@gmail.com 
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En cas de que algun pare tingui alguna dificultat en fer la comanda, l'AMPA estarà a 
l'escola el dia  25 de juny 2013 en horari de 18h a 20h per donar-vos un cop de 
mà. 
 

Us recordem que per gaudir d’aquest servei s’ha de ser soci de l’AMPA i 
que amb la precomanda es renovarà la quota pel curs vinent: 

 
Els imports seran els següents: 
Quota soci (familiar)  40 € + 4 € assegurança (per fill/a) 
 
També s’ha de pagar, com cada any, la Quota Material de l’escola 25 € (per 
fill/a). 
 
Per tant les quotes que haureu de tenir marcades obligatòriament: 
 

Exemples:  -  1 fill/a: 40 familiar +4+ 25= Total 69 euros 
                 -  2 fills :  40 familiar + 4+4+ 25+25= Total 98 euros 
                 -  3 fills:   40 familiar + 4+4+4+ 25+25+25= Total 127 euros 
 
En cas de tenir MÉS d’1 fill: 
Heu de tenir en compte que a la WEB, al fer la comanda del segon fill, cal que 
desmarqueu la quota de soci indicant el codi que us facilitem amb la primera 
comanda (del primer fill). 
 
 
 
2.- PAGAMENT I RECOLLIDA DE LLIBRES DE DISTRIBUÏDORA: 
 

PAGAMENT LLIBRES A DISTRIBUÏDORA COMERCIAL GIRONA DE  
LLIBRERIES, S.L. s’ha de fer abans del dijous 15 d’agost de 2013.  

 
 
Inclourà: l’import total dels llibres + import totals dels materials + 
quotes obligatòries de soci+assegurança+material escola, tal i com 
us hauran calculat al fer la precomanda per la web. 
 
NOVETAT: Hi ha la possibilitat de fer pagament amb targeta de 
crèdit al fer la comanda. 
I també: 

 
• Mitjançant els caixers automàtics: Amb la llibreta o targeta de qualsevol 

entitat bancària, fent una transferència. 
• Pagaments a través de BANCA ELECTRÒNICA  
• Pagament per transferència bancària des d’altres Entitats que no siguin Banc 

de Sabadell. 
• També s’admetran ingressos en efectiu a qualsevol oficina del Banc de 

Sabadell: Oficina més propera : c/PASSEIG SANT COSME I DAMIA , 5 de Sils 
 
 
Com a referència en el pagament: Penseu a posar-hi el nom i cognoms del 
nen/a, el nou curs que farà i el numero de comanda que us facilitarem al 
fer la comanda. 
 
 
 
 
 



3. - RECOLLIDA DE LLIBRES: 
 
 
 

 
En cas que algun dels llibres no estigués encara disponible per algun problema de   
l’editorial o distribuïdora, aquests s’entregaran directament als professors a la 
classe corresponent, i en cas de qualsevol incidència caldrà que us poseu en 
contacte amb l’empresa. 
 
 
 
4.- Manteniment del PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES : 
 
Ja és el tercer any que  l’escola i l’AMPA van iniciar en estreta col·laboració aquest 
nou projecte de manteniment del fons adquirit, que aquest any continua, pels 
llibres i materials que són d’us tant a les aules com a casa. 
 
Per tant els llibres i material de reutilització no cal comprar-los: només s’aportarà 
una quota de manteniment que serà abonada per l’AMPA als seus socis: 
 

• 8 euros als nens de 1er i 2on curs  
• 25 euros als nens de 3er, 4rt., 5è i 6è curs 

 
 
La llista dels llibres i materials EN REUTILITZACIÓ de cada curs, la podeu 
veure en els llistats que ens ha facilitat l’escola i que també us 
adjuntem(Llibres i Material CURS 2013-2014) 
 
Els pares que no facin la comanda a través de l’AMPA l’hauran d’abonar a la direcció 
del centre. 
 
Tots els llibres que formen part del projecte de reutilització es quedaran a les aules 
dels cursos corresponents a final de curs.  
 
 
 
 
 
 

Els  dies de recollida de llibres a l’ESCOLA (sempre que no hagueu marcat la 
nova opció de rebre el lot al domicili particular amb unes despeses de gestió 
de 6,00 Euros) 
 

• Dimarts 3 de setembre de 10,30 a 13,30 i de 15 a 18 hores 
• Dimecres 4 de setembre de 10,30 a 13,30 i de 15 a 18 hores 

 
ÉS NECESSARI QUE RECOLLIU ELS LLIBRES AQUESTS DIES, EN CAS 
DE QUE NO HO FEU L'EMPRESA DISTRIBUÏDORA SE’LS ENDURÀ. 
Aquest any ni l’escola ni l’AMPA guardarà lots. Les devolucions 
també s’hauran de gestionar directament amb Comercial Girona. 
 
ÉS IMPRESCINDIBLE que ens entregueu personalment els dies de 
recollida, tant si heu optat per lot a casa com si no: 
 

• El resguard bancari de pagament. 
• Els fulls  d’adhesió a l’associació de mares i pares de l’escola Jacint   

Verdaguer OMPLERT. 
• El full de cessió dels drets d’imatge i reproducció OMPLERT . 

  
 



5.-  És important que LLEGIU la llista de Llibres i Material curs 2013-
2014 que ha fet l’escola i que us adjuntem, per: 

 
 

• Alumnes de P3: Heu de portar també 1 got amb nansa i 8 fotos mida 
carnet 

• Alumnes NOUVINGUTS de P4 i P5: P4 Heu de portar també 8 fotos 
mida carnet i P5 4 fotos mida carnet. 

• Alumnes de 1er a 6è : Heu de portar també una bossa de roba per 
posar el calçat esportiu per fer Educació Física. 

• Alumnes NOUVINGUTS de 2on i 4rt : per fer les vostres comandes 
poseu-vos en contacte ABANS amb l’AMPA o l’escola i no la tramiteu 
per la WEB. 

 
 
 
 
 
Aprofitem per informar-vos que tothom que necessiti comprar una bata ha de fer 
l’encàrrec a la merceria de la Laura Rissech abans del 15 de juliol.  
Com a novetat per aquest curs 13_14 ja no és obligatori portar bata a partir del Cicle 
Inicial (A partir de1er de primària) 


