
 
 

 
 

CIRCULAR VENDA LLIBRES  
CURS 2019-20 

 

 

Campos, 19 de juny de 2019 

 

 Benvolgudes famílies, 

 

Els interessats en comprar el LOT COMPLET podeu reservar-lo de dues formes diferents: 

 Pagant el lot complet abans de dia 20 d’agost de 2019. 

 Pagant el 50% abans de dia 20 de juliol i el 50% restant abans de dia 20 d’agost de 

2019. 

 

Per a realitzar el pagament heu de contactar amb la secretaria a partir de dia 4 de juliol per 

aconseguir el rebut on s’especificarà el nom de l’alumne, el curs (dades que han de figurar al concepte 

d’ingrés)  i el preu a abonar, on figurarà el descompte efectuat. Ho podreu realitzar mitjançant un ingrés al 

compte corrent del col·legi facilitat en el rebut de pagament, transferència bancària o amb targeta de crèdit 

o de dèbit a la secretaria del centre. 

 

Heu de tenir en compte que es realitza un descompte del 5% del total si sou socis de l’Associació 

del Col·legi (tenir abonats tots els rebuts del curs 2018/19) i un 5% més si sou socis de l’APA (curs 

2019/20). 

 

Farem l’entrega del lots complets reservats els dies de les reunions inicials que seran: 

 

 3 de setembre de 2019. 1r, 2n i 3r d’EP a les 19.00h i 4t, 5è i 6è EP a les 20.00h. 

 4 de setembre de 2019. Tota Educació Infantil a les 20.00h a l’edifici del carrer Sol. 

 5 de setembre de 2019. Tota ESO a les 20.00h.  

 

Per als LOTS INCOMPLETS, la venda de llibres serà els dies: 

 

 4 de setembre de 2019 de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 17.00h. 4t, 5è i 6è d’ EI, 1r d’EP i 2n 

d’EP.  

 5 de setembre de 2019 de 8.00h a 14.00h. 3r, 4t, 5è i 6è d’ EP. 

 6 de setembre de 2019 de 8.00h a 14.00h. 1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO. 

 

 En el cas de no poder venir el dia que us tocaria segons el curs, podeu venir un dels altres dies 

marcats com a venda. 

 

Les famílies que tenguin fills a cursos diferents podran comprar els llibres el mateix dia. 

 

 El llistat de llibres es publicarà al taulell de l’entrada del col·legi i a la pàgina web del centre 

www.frajoanballester.com. 

 

 

Aprofitem l’ocasió per saludar-vos i desitjar-vos un bon estiu. 

 

L’administració 

http://www.frajoanballester.com/

