FULL INFORMATIU COMANDA LLIBRES CURS 2021-2022
ESCOLA PROVENÇANA
Les famílies del alumnes de P4 a 6è ja poden demanar els llibres i llibretes a
través del web: www.rucsavi.com i seleccionar Llibres de text, com anys
anteriors.
●

Recordeu que es REALITZA UNA COMANDA PER ALUMNE I QUE ES
PAGA UNA QUOTA D’AMPA PER FAMÍLIA (si realitzeu una altra
comanda, haureu d´indicar el número de la comanda anterior i el número
de telèfon , i així s´anul·larà la quota de l´Ampa de la segona comanda)

La comanda i el pagament dels llibres es podrà fer del 21 de juny al 30 Juliol
del 2021. El web es tornarà a obrir del 30 agost fins el 27 de setembre.
Ruc savi ens ha de confirmar amb quina empresa farà l’entrega de les
comandes a domicil. En quan tinguem aquesta dada, us informarem.
Per resoldre qualsevol dubte sobre la comanda podeu trucar al telèfon 93 691
43 51 (RUC SAVI).

IMPORTANT!!!!
VENTATGES SOCIS AMPA
●

1.Els socis de l’Ampa teniu un 20% de descompte en els llibres.

●

2. Socialització dels llibres de Matemàtiques i anglès:
Els alumnes de 3er a 6è tenen els llibres de text de Matemàtiques i
anglès socialitzats, per ser socis del Ampa en el curs 21-22.
Però

SÍ

que

heu

de comprar al web la llibreta d’activitats de

matemàtiques.
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WEB. http://www.ampaprovençana.cat
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Als nens se’ls deixarà els llibres de Matemàtiques i Anglès i al final de curs els
deixaran a la classe.
Les famílies que no siguin sòcies del Ampa i vulguin socialitzar, ho
podran fer, pagant 5 euros per llibre.
●

3. SOCIS AMPA CURS 20-21 + SOCIS AMPA CURS 21-22

Volem agrair als socis Ampa del curs 20-21, que també siguin socis al curs
21-22. Per això a aquests socis, en el nou curs els hi regalarem:
●

P4 i P5: 1 llibreta amb un estoig de colors als nens.

●

1er: 1 Llibreta vermella de l’escola + estoig de colors

●

2on: 2 Llibretes blaves de l’escola

●

3er a 6è: llibreta lila d’anglès de l’escola.

Recordeu que si sou d’aquests socis no compreu les llibretes que us
regalem!!!
Tota aquesta informació i novetats les podeu anar mirant en la nostra web:
www.ampaprovencana.cat i si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en
contacte amb nosaltres pel nostre mail: ampaprovencana@gmail.com
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