
 

 

 
 

 

 

 
Benvolgudes famílies, 
 

Com cada curs per aquestes dates us informem de l’organització referent a la distribució de llibres de 
text per a l’alumnat de cara al curs 2017-2018. 
La distribució es duu a terme a través de la Titularitat de l’escola, la Fundació Escolar Sant Josep. Per 
tal de beneficiar les famílies des del punt de vista de la despesa a realitzar, aquesta despesa serà de 
forma fraccionada en quatre rebuts. 
 

Procediment organitzatiu  
 

 En primer lloc, la família que estigui interessada a comprar els llibres de text a 
l’escola ha d’emplenar la butlleta adjunta per fer-ne la reserva, i lliurar-la a la tutora 
o el tutor de curs abans de la data límit, dilluns 8 de maig. Només es podrà fer la 
reserva de llibres de text: 

 

 Si s’està al corrent dels pagaments periòdics dels diferents rebuts, 
inclòs el de l’AMPA. 

 Si es paga amb domiciliació bancària (no s’admetrà cap pagament 
en efectiu a l’Administració de l’escola). 

 

 Pagaments a través de rebut bancari (una vegada confirmada la reserva): 
Del total del cost, l’escola aplicarà un descompte del 12%. 
  1r_rebut del mes de juny: 40 euros  
  2n_rebut del mes de juliol: 40 euros 
  3r_ rebut del mes d’agost: 40 euros 

4t_rebut del mes setembre: la diferència que quedi depenent del 
cost dels llibres de text de cada curs. 

 

 Recollida de llibres: dijous dia 7 de setembre, de les 10 a les 13 h. 
 

Amb aquesta primera circular només us fem arribar la informació general, a fi de poder 
fer la reserva de compra a l’escola i, d’aquesta manera, començar les gestions 
organitzatives relacionades amb aquesta qüestió. 
 

Al mes de juny rebreu totes les concrecions referides als llistats de llibres per a cada curs 
i el preu total per a cada grup-classe. Si alguna família no necessités tots els llibres que 
constin en el llistat podrà comunicar-ho el mateix dia 7 de setembre, a fi de tenir-ho en 
compte a efectes de pagament. A partir d’aquest dia ja no s’admetrà cap devolució.  

 
Atentament,  
Anna Via Garcia 
Direcció 

_____________________________________________________________________ 
 
Sr./a ………………………………, amb NIF …………...........  com pare/mare/tutor legal de 
l’alumne/a…………………………………………………  que el curs 2017-18 cursarà .............., efectuo la 
reserva de llibres de text per al curs 2017-2018 i, per a què així consti, i tingui els efectes 
oportuns, signo la present.  
 
                 

       Vilafranca del Penedès, maig del 2017  


