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PROGRAMA DE COMPRA-VENDA DE LLIBRES DE TEXT
CURS 2018-2019
El programa de compra-venda de llibres de text, per a l’alumnat d’ESO, consisteix en
vendre els llibres utilitzats aquest curs 2017-2018 i tenir accés a la compra dels llibres
del proper curs que han fet servir altres alumnes.
Per al proper curs 2018-2019 tots els llibres tant de text com de lectura (a excepció
només del de lectura de tercer, “CuentacuentosAntología del relato
hispanoamericano” i del llibre de lectura de quart “ Crónica de una muerte
anunciada”), són els mateixos que els del curs anterior 2017-2018.
Amb aquest programa volem aconseguir:
• Valorar el material que és de tots i totes.
• Respectar el medi ambient.
• Estalviar diners a les famílies.
Per tant és important que totes les famílies ens involucrem i venem els llibres a través
de l’AMPA, per tal que totes puguem gaudir de l’estalvi econòmic que aconseguim
amb aquest sistema. Aprofitem per demanar-vos que reviseu els llibres abans de
lliurar-los a l’AMPA, és a dir, que no estiguin trencats, no tinguin guixades, etc..
Enguany els llibres de text es compraran i es vendran per 10 € a tots els socis i sòcies
de l’AMPA.
Els llibres de lectura es compraran i vendran a 6 € per tots els socis i totes les sòcies
de l’AMPA
El preu de venda dels llibres de segona mà, per les persones que no són socis o
sòcies de l’AMPA serà de 15 € per als llibres de text i de 8 € per als de lectura.
Des de l’AMPA gestionem per a les famílies associades:
La compra-venda de llibres utilitzats.
El lliurament d’una carpeta gratuïta per a les sòcies i els socis de 1r i 3r d’ESO, i de 1r de
Batxillerat.
El lliurament d’una agenda escolar gratuïta per sòcies i socis de tots els cursos.
Un descompte del 15% en la compra dels llibres nous a la llibreria Arrahona, per l’alumnat
d’ESO i d’un 5% per l’alumnat de Batxillerat de l’Institut (obligatori portar rebut).
Una subvenció de 15 € per l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO, per la sortida a Port Aventura
Una subvenció de 25 € per l’alumnat de 4t d’ESO, per fer el viatge de fi de curs.
Una subvenció de 35 € per l’alumnat de 2n de Batxillerat, per fer el viatge de fi de curs.
Un descompte de 5 € per llibre en la compra-venda, de llibres de text a l’Institut a través
de l’AMPA i de 2 € en els llibres de lectura.
La realització del Butlletí de l’AMPA (un digital i un imprès).
La realització i el lliurament gratuït de les Orles d’alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
La prioritat a l’hora d’adquirir els llibres de segona mà.

Associeu-vos i per només 30 € a l’any per alumne!!!
En el cas de germans i o germanes, si només es fa un ingrés, s’anomenarà soci/sòcia
i gaudirà dels avantatges de ser-ho, el/la menor.
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Com puc associar-me?
Pots associar-te de dues maneres:
1. A través dels caixers automàtics de La Caixa (sense comissions).
1r pas: Pagaments o traspassos o altres operacions.
2n pas: Pagaments sense codi de barres o pagaments a tercers.
3r pas: Col·legis i matrícules i Codi AMPA 0359083.
4t pas: S’obrirà una finestra on s’ha de posar la quantitat que volem ingressar i el
remitent, on cal posar el nom i curs de l’alumne.
Un cop feta l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per la persona que paga i l’altre que caldrà
presentar a l’AMPA, sempre que es demani.
2. Pagament o transferència al compte de La Caixa ES28 2100 1194 51 0200125310

Puc participar de les activitats de l’AMPA i rebre informació del que
es fa a l’Institut?
El primer dimarts de cada mes ens reunim en assemblea a les 18:00 h a la biblioteca,
la assemblea és oberta a tothom, et convidem a venir i participar-hi. També pots rebre
informació enviant un correu electrònic a: ampa25ena@gmail.com amb les teves
dades: nom i curs del teu fill o filla o lliurant el formulari de la pàgina següent a
consergeria.
Rebràs informació de totes les activitats, notícies, festes, reunions del Consell
Escolar, reunions de Direcció, reunions de L’AMPA i molt més!!!
I recorda: TOTES LES FAMÍLIES FORMEN AMPA

IMPORTANT!!
•

PER GAUDIR DELS DESCOMPTES I SUBVENCIONS PER AL CURS 2018-19.

CALENDARI DE LA COMPRA-VENDA DE LLIBRES DE SEGONA MÀ
DIA
ACTIVITAT
Dimarts 26 de Juny Compra de llibres de segona mà.
Compra de llibres de segona mà i
Dijous 28 de Juny
venda de llibres 1r ESO.

Dimarts 3 de Juliol
Dimarts 3 de Juliol
Dijous 5 de Juliol

Venda de llibres, 2n, 3r i 4t d’ESO i
Batxillerat.
Venda de llibres, 2n, 3r i 4t d’ESO i
Batxillerat..
Venda de llibres, 2n, 3r i 4t d’ESO i
Batxillerat
Bon estiu a tothom!
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HORARI
17:00 h a 19:00 h
17:00 h a 19:00 h
17:00 h a 18:00 h NOMÉS
SOCIS/ SOCIES AMPA. De
18:00h a 19:00h. a tothom
18:00 h a 19:00 h a tothom
17:00 h a 19:00 h a tothom
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FORMULARI PER L’AMPA
Nom de l’Alumne o l’alumna ____________________________________________
Curs___________
Nom del pare, de la mare o persona tutora legal
_____________________________________________________________________
Direcció de correu electrònic______________________________________________
Telèfon del pare, mare o persona tutora legal ________________________________
Signatura del pare, mare o persona tutora legal:

Autoritzo a l’AMPA a publicar fotografies del meu fill o filla als butlletins. NO es
donaran fotografies a tercers
IMPORTANT!!
PER GAUDIR DELS DESCOMPTES I SUBVENCIONS PER EL PROPER CURS
2018-2019.
ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR EL RESGUARD DEL PAGAMENT DE L’AMPA AL
MOMENT DE LA COMPRA DELS LLIBRES PER GAUDIR DELS PREUS DE
FAMÍLIES ASSOCIADES, I RECORDEU QUE HAN DE FIGURAR LES DADES DE
L’ALUMNE AL MATEIX.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARI PER L’AMPA
Nom de l’Alumne o l’alumna ____________________________________________
Curs___________
Nom del pare, de la mare o persona tutora legal
_____________________________________________________________________
Direcció de correu electrònic______________________________________________
Telèfon del pare, mare o tutor legal ________________________________________
Signatura del pare, mare o persona tutora legal:

Autoritzo a l’AMPA a publicar fotografies del meu fill o filla als butlletins. NO es
donaran fotografies a tercers

