LLIBRES 2021_2022
Benvolgudes famílies,
La Junta de l’AMPA amb la Cooperativa ABACUS tenen acord per servir els llibres a la seva botiga de Girona, PARE
CLARET 38-41, GIRONA. CAL TENIR EN COMPTE:
1.

Trobareu el llistat de llibres de text necessaris per cada curs penjat al web de l'institut www.isantaeugenia.cat.

2.

L’institut facilita llibres socialitzats als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4r d’ESO que siguin SOCIS DE L’AMPA.

3.

Els lots preparats de llibres socialitzats i d’intercanvi es donaran als alumnes el primer dia de classe. En els lots
que us entreguem hi ha els llibres de les assignatures comunes, els llibres de les assignatures optatives us els
entregaran els professors a principi de curs. Mireu les llistes de llibres a comprar a la web, COMPREU NOMÉS ELS
QUE MARCA.

4.

Mireu si podeu aprofitar alguns llibres de familiars o amistats. NOMÉS heu de comprar els llibres que NO us doni
l'institut en préstec i els que NO hagueu pogut aconseguir pel vostre compte.

5.

Sou sòcies de l’AMPA aquelles famílies que heu pagat la quota de 35€ per curs per família a l'hora de matricularvos. És molt important que guardeu el REBUT DEL BANC conforme heu pagat la QUOTA DE L’AMPA.

6.

Si no heu pagat la quota de l’AMPA al compte de la Caixa, encara sou a temps de fer-ho: realitzeu un ingrés de 35€
per família a l'any (no per fill) mitjançant els caixers automàtics de “La Caixa”. Demaneu a Secretaria de l'Institut o
mitjançant el web de l'institut (apartat MATRÍCULA) el full amb el nº de compte corrent ES67 2100 8162 7623 0004
0226. En el caixer automàtic o per internet, ompliu els espais amb l'import (35€), noms i cognoms de l'alumne/a, curs
que farà i concepte QUOTA SOCI. Un cop s'ha fet l'operació, s'imprimiran 2 REBUTS, un per la família i l'altre l'heu
d'entregar a Secretaria de l'institut tan aviat com hagueu fet el pagament. També es pot fer el pagament per línia
oberta, si el passeu per mail a ampainstitutsantaeugenia@gmail.com el farem arribar a Secretaria.

7.

Les dates previstes per la venda d'ESO i Batxillerat són:
DATA INICI 4/8/2021
DATA FINAL
30/9/2021
DATA INICI WEB 1/7/2021
DATA FINAL WEB 14/7/2021

Per casos extraordinaris com noves incorporacions:
Data obertura Web 1/09/2021
Data tancament Web 6/09/2021
https://www.abacus.coop/ca/llibres-de-text/ampa-ies-santa-eugenia

Podeu escanejar aquest codi QR i anireu directament a l’apartat de l’institut amb preus ja amb descompte aplicat.

Per dubtes: sac@abacus.coop o al Telèfon d'atenció al client 934 150 381.

Quedem a la vostra disposició
ampainstitutsantaeugenia@gmail.com

per

resoldre

qualsevol

dubte

a

través

del

correu

electrònic

Cordialment,
La Junta de l’AMPA

NOTA: En el supòsit que hi hagi llibres pendents, des de la botiga Abacus en faran el seguiment i us avisaran per sms,
mail o per telèfon quan arribin. No folreu ni poseu el nom i cognoms en els llibres de text fins que el professorat hagi
confirmat, el primer dia de classe, que el llibre que heu comprat és el correcte. Així, si el manteniu en bon estat el podreu
canviar a la botiga.

