
AMPA ESCOLA GERMANS AMAT TARGA 
 
Curs 2015/2016 Organització de la campanya de distribució de llibres de text 
 
 
A l'atenció dels pares dels alumnes. 
 
Ens dirigim a vostès per informar-los del procediment a seguir en aquesta campanya per a la distribució dels llibres de 
text en l’AMPA perquè a cada pare/mare li sigui més fàcil i còmode pagar els llibres. 
 
Aquest curs vinent i per millorar el servei, l’AMPA ha decidit delegar a DARMEX, empresa especialitzada en la distribució 
dels llibres de text. Aquesta empresa des de fa molts anys reparteix els llibres a les Escoles.  
 
Procediment que es seguirà:  
A cada pare/mare se li donaran dos rebuts per alumne i podran pagar cada lot en gairebé 3 mesos, en dos terminis i 
els hauran d'ingressar en el compte del banc que apareixerà en el rebut.  
 
Primer termini: REBUT DE RESERVA o PAGAMENT A COMPTE 
 
Des de principis d’Abril fins al 12 de juliol. 
En aquest rebut sortiran els imports de reserva de tots els cursos amb una quantitat fixa i que es descomptarà en el 
segon rebut.  
 
Cada pare/mare que vulgui que se li serveixin els llibres en el col·legi, haurà d'ingressar, al compte bancari que 
apareixerà al rebut, la quantitat corresponent al curs que farà el/s seu/s fill/s, en les dates assenyalades per a això.  
 
Aquest servei és exclusiu per als socis de l’AMPA, els no SOCIS no tindran descompte ! 
 
 
 
Segon termini: REBUT 2º PAGAMENT AMB EL DETALL DELS PREUS FINALS DELS LLIBRES  
 
Des de mitjans de Juny fins al  25 d’agost. 
A cada alumne se li donarà a mitjans de Juny el segon rebut de pagament en el qual vindran detallats els llibres del curs, 
els preus per als socis, amb tot el descompte, i el total descomptat el primer pagament de la reserva. 
Cada pare es podrà descomptar els llibres que no necessiti i el que haurà de fer és ratllar el llibre que no necessiti i 
rectificar el total i fer l'ingrés dels llibres que realment necessiti per al seu fill/a al compte bancari que apareixerà al 
rebut. 
 
 
RECORDEU QUE SE HAN DE FER ELS PAGAMENTS PER SEPARAT ENCARA QUE TINGUEU EL DOS 
DOCUMENTS DE PAGAMENT ! ES OBLIGATORI FER LA RESERVA DELS LLIBRES PRIMER ! 
 
 
DIES PER FER EL LLIURAMENT DELS LLIBRES : 
 
2 i 3 DE SETEMBRE DE 10:00 A 13:30 i DE 16:00 A 18:30 HORES 

 
 

RESERVAS FETAS AMB PREUS 
DELS LLIBRES SEGONS PREUS 2015 

 
 


