
 

  
 
 
 
INFORMACIÓ SOBRE LLIBRES I MATERIAL PEL CURS 2016-2017 
 
La gestió i distribució als nostres associats la farà  l’empresa de distribució 
de llibres i materials, amb importants descomptes per ser socis de l’AMPA. 
 
LLIBRES DE TEXT,S.L. -Poligon Empordà Internacional c/Castelló 5 de 17469 
Vilamalla  Telf 972527427. 
 
 
 
1.-PRECOMANDA: es pot tramitar des del 22 de juny del 2016: 
 

● cal que seguiu les indicacions adjuntes de LLIBRES DE TEXT, SL.  
 
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. 
 

● És obligatori registrar-vos amb el nom i cognoms del 
nen/a, la vostra adreça mail on rebreu el justificant de la 
comanda i també la postal perquè com a novetat aquest 
any rebreu el lot a casa.  

 
● Abans fer la precomanda llegiu i ompliu atentament tots els passos fins al 

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

SOBRETOT: el material que demaneu que sigui el que us cal, ja que després 
només tindreu 15 dies per fer la devolució .  
Fixeu-vos be en el detall i que hi ha material només per “ alumnes nous” que son 
nouvinguts a la nostra escola aquest curs ,per exemple; O que hi ha una llibreta 
que diu “religió” només pels que fan aquesta assignatura. 
  
En cas que algun pare tingui alguna dificultat en fer la comanda, l'ampa estarà a 
l'escola els dies  23 i 30 de juny 2016 en horari de 14h a 19 h 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 € + 3,50 € assegurança (per fill/a) 
 
Per tant les quotes que haureu de tenir marcades obligatòriament: 

 
 



 
Exemples: - 1 fill/a: 30 familiar +3,50 = Total 33,50 euros 
                -  2 fills : 30 familiar + 3,5+3,5 = Total 37,00 euros 
                -  3 fills:  30 familiar + 3,5+3,5+3,5 = Total 40,50 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, us demanarà el codi que us 
facilitem amb la primera comanda (del primer fill), així només sumarà una sola quota de soci per família. 
 
 
2.- PAGAMENT DELS LLIBRES I MATERIALS DE DISTRIBUÏDORA:   
 
 PAGAMENT LLIBRES I MATERIAL A DISTRIBUÏDORA LLIBRES DE 
TEXT, S.L. s’ha de fer com a màxim fins a 4 DIES DESPRÉS DE FER LA 
COMANDA. Les comandes no pagades dins d’aquest plaç  s’anul.laran i no 
es serviran . 

 
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 CODI DE BARRES. 
 

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. ENTREGA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR:  

Aquest any, l’empresa distribuïdora del material enviarà els 
lots amb missatger al domicili postal(l’adreça de casa vostra 
normalment) que heu indicat al donar-vos d’alta com a usuaris. Per 
tant cal que concreteu bé l’adreça perquè tot sigui correcte. 

 
En cas que algun dels materials o llibres no estigués encara disponible per algun 

problema de   la 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. DOCUMENTACIÓ AMPA: 
 
El full d’inscripció familiar de socis AMPA Escola Jacint Verdaguer  corresponent al 
curs 2016-2017 l’HEU D’OMPLIR OBLIGATORIAMENT mitjançant l’enllaç que 
trobareu a la nostra web: http//ampasils.wordpress.com. 
És important que ho feu al fer la comanda. 
 
A començament de curs us facilitarem el full d’autorització d’imatge perquè ens el 
retorneu degudament omplert a través de la carpeta viatgera dels vostres fills. 

BON ESTIU !! 


