06/17
L’AMPA INFORMA

Benvolgudes famílies,
Com cada any l’AMPA us ofereix la compra de llibres de text per al curs vinent a través de la nostra
associació. Amb aquest servei us beneficiareu d’un descompte del 15% en llibres no reutilitzables i,
gràcies al Projecte de Reutilització de Llibres, un 65% en els llibres reutilitzables (per a més informació
podeu consultar el web www.ampaeiximenis.org)
Atenció! A diferència dels darrers anys, i com ja es va fer l’any passat, l’AMPA només gestionarà la
compra de llibres.
Pel que fa al material escolar:
l’AMPA ofereix, a les famílies que hi estiguin interessades, la possibilitat de comprar-lo a Neus Paper.
Amb aquesta opció us podeu assegurar que tindreu tot el material necessari i a un preu competitiu.
Les famílies que opteu per aquesta opció, podeu adreçar-vos a la papereria Neus Paper (Hortes 17
972205669), les següents dates:
- Fins el 30 de juny : per presentar a la botiga el full de comanda que us adjuntem i fer
la comanda del material
- A partir del 28 d’agost: per recollir la comanda realitzada.
Les famílies que no hi estiguin interessades, podeu comprar el material escolar pel vostre compte,
segons llistat que se us adjunta.
El primer dia d’escola els alumnes cal que portin el material. No cal portar el material marcat de casa
ja que això, si és necessari, es farà a l’aula.
Per a la compra de llibres de text:
Del 5 al 19 de juny, podeu realitzar les vostres comandes a la web:
www.comercialgironallibreries.com
Per accedir-hi cal que indiqueu el nom d’usuari i la paraula de pas:
eiximenis
0436
Un cop hi heu accedit:
1. Cal seleccionar el curs del qual voleu fer la comanda.
2. Seguidament veureu que la línia quota AMPA ja estarà marcada per defecte. Per a totes
aquelles famílies amb més de 2 germans escolaritzats al centre, a partir de la tercera
comanda, ja no es pagarà la quota. Per què es faci efectiu, caldrà clicar sobre la línia de
la quota d’AMPA; allà apareixerà una nova finestra on ens demanarà el codi de la última
comanda feta, d’aquesta manera vinculareu les comandes i no pagareu la quota a partir
del tercer fill.
3. Ara només cal que seleccioneu els llibres que necessiteu. Els cursos que necessiten
quadern d’observacions i agenda de l’escola Eiximenis, tindran la casella marcada per
defecte. Els de reutilització també.
4. Heu d’omplir les caselles amb les dades personals de l’alumne. Us demanaran un correu
electrònic de contacte, on s’enviarà el comprovant de la comanda i les dades d’accés
per a futures modificacions.

5. Seguidament, cal acceptar les condicions.
6. Ja podeu validar la precomanda mitjançant el pagament amb targeta bancària.
7. A partir d’aquí obtindreu un codi de comanda i un justificant de presentació. Aquest és
el codi que, per aquelles famílies amb més de 2 germans a l’escola, us servirà per
vincular-la a les següents comandes que feu.
8. Per a realitzar qualsevol modificació sobre aquesta comanda, cal tornar a accedir al
mateix web dins el termini establert (del 5 al 19 de juny). Caldrà identificar-se amb unes
credencials que es donen de manera automàtica (el número de comanda i una paraula
de pas de modificació).
9. Per a realitzar una altra comanda podeu accedir-hi clicant la opció “realitzar nova
precomanda”.
L’empresa distribuïdora, Comercial Girona de Llibreries, S.L., s’encarregarà de portar tots els llibres a
l’escola al setembre.
Cal tenir present:
1. L’AMPA, només gestionarà les comandes de llibres d’aquelles famílies que en siguin sòcies.
2. En cas de ser família nombrosa, només cal pagar la quota de dos fills escolaritzats.
3. Per a totes aquelles famílies que no tingueu la possibilitat de fer la compra per internet, us podeu
adreçar a la secretaria de l’AMPA de 15 a 16.30h.
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