
ESCOLA MIGDIA-GIRONA ( PROVISIONAL) 
 

MAIG 2010 
 
 Benvolguts pares: 
 
 Ens adrecem a vosaltres per informar-vos del sistema de distribució de 
llibres de llibres de text i material escolar per al proper curs 2010-2011. 
 
 
1.- Per fer la distribució d’aquest proper curs, hem adoptat con en els últims anys 
el sistema de precomanda.. 
 
2.- Per fer la precomanda, us adjuntem un imprès en el qual es detallen els llibres 
que el vostre fill/a necessitarà el proper curs. 
 

• Els dies de recollida de les precomandes són el 14 i 
el 15 de juny de 9:00 a 10:00 i de 15:00 a 16:00 en el 
vestíbul de l’entrada principal (al costat de la peixera) si algú no 
pot venir que ens els faci arribar a traves d’algun amic aquest dia. 

• Cal que mireu si podeu aprofitar algun llibre que tingueu o que us 
puguin deixar. (comproveu-ho amb l’ISBN ) 

• Poseu el nom de l’alumne en majúscules i marqueu en els 
impresos (original i còpia)   quin curs fa i quina classe ( A, B o C).    

• Marqueu en els impresos (original i còpia)  els llibres que heu de 
comprar. 

• Porteu-los tots dos a l’escola (un us el tornarem segellat). 
• Per a qualsevol reclamació caldrà presentar el resguard segellat. 
 

 
3.-Us recordem que el dia de la venda de llibres es cobra la quota de l’AMPA, que 
aquest any és de 30 € i que aniria molt bé que portéssiu els diners justos. Cal 
guardar el rebut de soci tot el curs. 
 
4.- La distribució es farà a l’escola els següents dies: 
 
 23 de juliol            de 10 a 14 i de 16 a 19 hores.       

3 de setembre  de 10 a 14 i de 16 a 19 hores.       
 
5.- Es recorda que el servei de distribució a l‘escola és un servei exclusiu als socis 
i que en el moment de la distribució es farà un descompte sobre el preu. 
 
6.- Els preus de la precomanda són aproximats. 
 
7.- En la precomanda, també cal que marqueu si voleu recollir els llibres al juliol o 
al setembre. En el cas que no indiqueu cap opció entendrem que els recollireu al 
setembre.. 
 
Agraint la vostra col·laboració, restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol 
dubte. 
 
Atentament. 
 
La junta de l’AMPA. 


