C/ Jacint Verdaguer, 72 –
17410 Sils
Telf: 627.403.352
e-mail: ampasils@gmail.com

http://ampasils.wordpress.com

INFORMACIÓ SOBRE MATERIAL PEL CURS 2014-2015
Material personal de l’alumnat:
L’Ampa el gestionarà per a tots els seus socis.
L’escola adjuntarà full per a cadascun dels cursos.
Aquest curs ens sumem als nous aires i volem començar, de forma esglaonada i pausada, a
ampliar la nostra didàctica per projectes a tota l’escola, substituint poc a poc i sense cap
pressa, els tradicionals llibres de text per d’altres eines innovadores. Amb l’esforç compromès
de tot un equip docent, es treballarà per a aquest canvi vetllant especialment pels continguts de
totes i cadascuna de les àrees i garantint els processos d’aprenentatge dels nostres alumnes.
Com a novetat destaquem que les famílies no hauran de comprar llibres ni quaderns com fins
ara. Els alumnes augmentaran dedicació a l’escriptura en llibretes.
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

1.-PRECOMANDA a tramitar abans del 30 de juny de 2014:
•

Cal que accediu a la pàgina web de Comercial Girona de Llibreries, i
escollir el curs que farà el proper setembre/14 el vostre fill/a. Allà trobareu
el material 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
http://ampasils.wordpress.com, al Facebook de l’Ampa i a l’Escola.

de

l’AMPA:

•

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

•

Al fer la precomanda llegiu i ompliu atentament tots els passos fins al final ,
així es podrà preparar el lot pel vostre fill/a.

En cas que algun pare tingui alguna dificultat en fer la comanda, l'AMPA estarà a
l'escola el dia 30 de juny 2014 en horari de 9h a 13h 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) 30 € + 4 € assegurança (per fill/a)
Per tant les quotes que haureu de tenir marcades obligatòriament:
Exemples: - 1 fill/a: 30 familiar +4 = Total 34 euros
- 2 fills : 30 familiar + 4+4 = Total 38 euros
- 3 fills: 30 familiar + 4+4+4 = Total 42 euros
En cas de tenir MÉS d’1 fill:
Heu de tenir en compte que en 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 DEL MATERIAL DE DISTRIBUÏDORA:
EL PAGAMENT MATERIAL A DISTRIBUÏDORA COMERCIAL GIRONA
DE LLIBRERIES, S.L. s’ha de fer abans del dijous 10 d’agost de 2014.
Inclourà: l’import total del material + quotes obligatòries de soci +
assegurança, tal i com us hauran calculat al fer la precomanda per la
web.
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

Núm. Compte Corrent: ES80 2100 0002 5502 0183 0644
Com a referència: 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 el
pagament.

3. RECOLLIDA DE MATERIAL ESCOLAR:
Aquest any, l’empresa distribuïdora del material serà l’encarregada de
subministrar les comandes directament a l’aula. Cada nen, en arribar a
l’aula corresponent el primer dia de curs, se li entregarà tot el material
comprat en bosses individualitzades.
En cas que algun material no estigués encara disponible per algun problema,
aquest s’entregarà directament als professors a la classe corresponent, i en cas de
qualsevol incidència caldrà que us poseu en contacte amb l’empresa.

4. DOCUMENTACIÓ AMPA:
NOVETAT: aquest nou curs ens posem les piles amb el reciclatge!!!
El full d’inscripció familiar de socis AMPA Escola Jacint Verdaguer
corresponent al curs 2014-2015 l’heu d’omplir mitjançant l’enllaç que
trobareu a la nostra web http://ampasils.wordpress.com.
És important que ho feu el més aviat possible.
A començament de curs us facilitarem el full d’autorització d’imatges per a què
ens el retorneu degudament omplert. Podreu fer-lo arribar a l’AMPA mitjançant la
carpeta viatgera dels vostres fills.

