Benvolgudes famílies,
Aquest proper curs, amb voluntat de mantenir i millorar el servei de venta de llibres de text,
iniciem la distribució amb Abacus Cooperativa.

La venda es realitzarà des del 12 de juliol fins el 12 de setembre de 2019 a la botiga del carrer
Pare Claret, 39-41 de Girona en horari continuat de 9.30 a 21.00, de dilluns a dissabte.
En el moment de la compra, caldrà que indiqueu el nom de l’escola i el curs que farà l’alumne.
El pagament es podrà fer en metàl·lic o amb targeta.
Els llibres d’educació obligatòria (de 1r a 6è) tindran un 20% de descompte incorporat en el
preu, i els quadernets o lectures tindran el 5% màxim que permet la llei.
Folreu i poseu el nom als llibres i quadernets quan hagueu confirmat que els llibres són els
correctes. Abacus accepta devolucions de llibres sense folrar i sense guixar fins al 30 de
setembre, amb el tiquet corresponent.
Abacus tindrà també LOTS DE MATERIAL DE 1r-2n, 3r-4t i 5è-6è amb preus avantatjosos.
Els llibres socialitzats no estan inclosos en el llistat de llibres que es vendran a la botiga, ja que
es donaran a l’escola.
La venda de l’agenda es farà a través de l’AMPA i s’entregarà a l’escola a principi de curs. El
preu de l’agenda és de 4 €, i s’ha de pagar mitjançant transferència al número de compte de
l’AMPA:
ES34 2100 3963 1502 0002 6734
MOLT IMPORTANT:
Detalleu a la transferència nom i cognoms de l’alumne i curs que farà.
Relació d’estalvi pagant la quota Soci d’AMPA i amb la reutilització/socialització dels llibres a
partir del Cicle Inicial.
CURS
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè

PAGUEM
66,31€
66,76€
20,10€
18,70€
29,50€
32,35€

HAURIEM DE PAGAR*
122,52€
120,19€
246,49€
267,81€
254,60€
263,30€

DESCOMPTE/REUTILITZACIÓ
Dte. AMPA i
Reutilització de dos llibres
Dte. Soci AMPA i Reutilització
de Llibres i diccionaris

*Aquests preus són orientatius del curs passat i poden variar.

Restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.
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