INFORMACIÓ SOBRE LLIBRES DE TEXT
CURS 2017/2018
Benvolguts Pares, Mares i Alumnes,
El procediment de compra de llibres a través de l’AMPA cal fer-lo per Internet, a través
de l’enllaç que teniu a la web del centre.
La pre-comada es podrà realitzar des del dia 29 de juny fins al 12 de juliol.
Les famílies que així ho vulguin podran venir a l’institut els durant els dies de juliol de
10.00 a 13.00 hores, a la biblioteca del centre, per a fer la comanda amb assessorament.
Els llibres s’hauran d’abonar en el moment de recollir la comanda ala Llibreria EL
TRAMVIA (Plaça de Granollers, 1, Mataró), les dates previstes per la venda de llibres
són des del 24 de juliol fins al 09 de setembre de 2017.
A l’hora de recollir la comanda s’haurà de presentar el rebut del pagament de la quota
d’AMPA per poder gaudir del descompte.
Les famílies que vulguin fer la compra dels llibres a través de l’AMPA han de fer
obligatòriament la pre-comanda a l’aplicatiu durant les dates indicades, en cas contrari
l’AMPA no podrà assegurar la disponibilitat dels llibres.

Socialització Llibres de l’ESO
Les famílies dels alumnes de l’ESO que vulguin beneficiar-se del servei de l’AMPA de la
socialització dels llibres, podran fer el pagament a través del Banc a la compte de
l’AMPA. El pagament dels llibres socialitzats s’haurà de fer abans del dia 9 de
setembre.
El repartiment dels lots dels llibres socialitzats es realitzarà durant la primera setmana
de classes al centre.
Recordeu que per gaudir d’aquest servei cal ser soci de l’AMPA.
Podeu ingressar la quota de l’AMPÀ als caixers automàtics de Bankia, que ofereixen
l’opció de fer ingressos, situats a:
➢ Av. Puig i Cadafalch, 194 – 198
➢ Plaça de Cuba, 6
➢ Muralla de Sant Llorenç, 19 – 21
Heu de seguir les indicacions següents:

Seleccioneu “operar sense targeta ni llibreta” seleccionar “ingressos” triar “ingrés en
efectiu” seleccionar el pagament es farà amb l’import exacte i amb devolució (el caixer
només admet bitllets però retorna monedes).
En el cas que sigui amb devolució, teclegeu l’import (20 €). Introduïu el numero de
compte:
2038-6735-81-6000005711
A l’opció “ordenant” indiqueu el nom de l’alumne.
A l’opció “concepte” indiqueu “AMPA”.
A l’opció “beneficiari” indiqueu Institut Miquel Biada.
Finalment, confirmeu l’operació.
El pagament dels llibres socialitzats s’haurà de fer abans del dia 9 de setembre.
Amb l’ ingrés de pagament de l’AMPA, l’ ingrés de pagament dels llibres i el paper de
compromís que es lliure al centre, l’alumne podrà anar a la biblioteca en els dies que
s’acordaran durant la primera setmana de curs al setembre a recollir els llibres de text.
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