
 

 

INSTRUCCIONS COMANDA  LLIBRES  CURS 2019 -2020 

 ESCOLA PROVENÇANA 

 

- Els ALUMNES DE 3er a 6è poden demanar els llibres (a excepció de              

Matemàtiques, Socials i Medi- Projecte Duna**) i llibretes a través del web:            

text.rucsavi.com, com anys anteriors. 

Al web de l’Ampa (http://www.ampaprovençana.cat) teniu les instruccions per         

fer la comanda de llibres. 

- Recordeu que els socis de l’Ampa tindran un 20% de descompte en els              

llibres i que NO es recolliran els llibres a l’escola, sinó que el Ruc Savi els                

enviarà a casa la primera setmana de setembre mitjançant l’ empresa de            

transport ENVIALIA. 

- La comanda i el pagament dels llibres es pot fer del 20 de juny al 26 Juliol                  

del 2019. Les comandes que es facin dins d’aquest període arribaran a casa             

durant la primera setmana de setembre. 

El web es tornarà a obrir del 26 agost fins el 27 de setembre, però les                

comandes que es facin en aquest nou termini arribaran a casa després del             

12 de setembre (inici escola). 

- Si alguna família necessita ajuda per realitzar la comanda de llibres, la podrà              

realitzar al despatx de l’Ampa el dia 27 de Juny al matí (9:00 a 13:00h) i                

el 4 de setembre (10:30-12:30h) i el 5 de Setembre (11-12:30 h). En             

aquest cas els llibres no els tindran abans de 15 dies.  

 

- Per resoldre qualsevol dubte sobre la comanda podeu trucar al telèfon            

93 691 43 51 (RUC SAVI) i d’ENVIALIA (Telf 932969216-OFICINA C/           

Miguel Herández, 38. Pol. Pedrosa). 

 

IMPORTANT: ** Els alumnes de 3er a 6è també tenen els llibres de             

TEIDE del Projecte Duna (socialització de llibres: Matemàtiques,        

Ciències de la Naturalesa i Ciències socials) i que NO es compren al             

Ruc Savi. Es compren a Teide directament, mitjançant el full de pagament            

(45 euros socis Ampa / 52 euros no socis) per codi de barres personalitzat              

amb el nom del nen, que s’entrega amb les notes. Aquests quaderns (de             

Matemàtiques, Medi i Socials), arriben a l’escola al setembre i se li donaran             

als nens en l’aula.  

Telèfon despatx AMPA. 93 421 77 00 

WEB. http://www.ampaprovençana.cat 

CORREU ELECTRÒNIC: ampaprovencana@gmail.com 
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