LLLIBRES 2017-18
JUNY 2017
Benvolgudes famílies,
La Junta de l’AMPA amb la Cooperativa ABACUS ens serveixi els llibres a la seva botiga NOVA de Girona, PARE CLARET 3941, GIRONA. Desitgem que d’aquesta manera puguem mantenir i millorar el servei a totes les famílies. CAL TENIR EN
COMPTE:
1.

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

Els alumnes que tingueu 3 o més assignatures suspeses heu de comprar els llibres el mes de setembre quan tingueu
les notes. Si aproveu el curs, entregueu els vostres llibres al cap d’estudis de l’Institut de l’1 al 4/09/17.

5.

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

6.

Sou socis de l’ampa aquelles famílies que hagueu pagat la quota de 35€/any per família alhora de matricular-vos. És
molt important que guardeu el REBUT DEL BANC conforme heu pagat la QUOTA DE L’AMPA.
L’AMPA

7.

Si no heu pagat la quota de l’ampa al banc 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 codi de barres per fer el pagament (és el mateix model i dades que per fer
la matricula del curs) i seguiu les instruccions que s’indiquen en el full. En el caixer automàtic o per internet, ompliu els
espais amb l'import (35€), noms i cognoms de l'alumne i codi de l'activitat. 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'instituttant aviat com hagueu fet el pagament.
També es pot fer el pagament per línia oberta.

8.

TOTES les famílies sòcies de l'ampa podeu recollir un VAL DESCOMPTE de l'Abacus de 5€ per a material escolar per
compres de mínim 30€. L’entrega del val es fa a l’ Institut quan feu les inscripcions/ matrícules i presenteu el rebut del
banc conforme heu pagat la quota de l’ampa.
l’ampa

9.

La venda dels llibres es fa a la botiga NOVA D’ABACUS, c. PARE CLARET, núm. 39-41 de Girona, de 10.00h a 21.00h
ininterrompudament a partir del 22 d’agost al 16 de setembre PER LA ESO. Els alumnes de Batxillerat i Cicles
Formatius podran comprar els llibres a la botiga fins el 30 de setembre.

10.

Totes les famílies d'ESO teniu un descompte d’ un 20% sobre el preu de venta al públic en la compra de llibres de text
si la feu a Abacus. Els alumnes de Batxillerat i cicles tenen un descompte del 5% ( Tot el que no sigui text declarat
obligatori pel govern )

11.

El pagament dels llibres es podrà fer en metàl·lic o a través de tarja de crèdit/dèbit en el moment de recollir-los a la
botiga.

Quedem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte a través de la bústia de l’ampa o del correu electrònic:
ampainstitutsantaeugenia@gmail.com
Cordialment,
La Junta de l’AMPA
NOTA: En el supòsit que hi hagin 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 professor 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.

