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LLIBRES I LLICÈNCIES 22-23 
 

Benvolgudes famílies, 

Amb aquest formulari podreu reservar tot el que necessiteu pel curs vinent (LLICÈNCIES DIGITALS, 
LLIBRES DE TEXT, QUADERNS, BOLIS, COLORS,...), amb avantatges només per a vosaltres, com poden ser: 

 recollida al centre el dia que sol·liciteu la cita prèvia (imprescindible) del mes d’agost. 
 pagaments fins a 6 mensualitats 
 material de papereria necessari per començar el curs 
 ... 

 
Tot a punt per tornar a començar. 

 

 

PLAÇ DE RESERVA 

Del 15 de juliol al 16 d'agost, ambdós inclosos anant a informació i 

reserves 

En cas de dubte o problema tècnic, enviar un e-mail al següent enllaç: 

correu de reserves i cita prèvia 

QUÈ PUC 
RESERVAR? 

Llibres, llicències, roba esportiva i material fungible 

Lots complets o per separat. 
LLICÈNCIES I 

MATERIALS PROPIS 
DE L’ESCOLA 

Només es poden adquirir al centre. 

NOTA: hi haurà materials que es lliuraran el dia que comença l’escola. 

ON HO PUC 
RECOLLIR? 

Al centre i amb cita prèvia (imprescindible). 

Apuntau-vos a:  

 Recollida reserves de llibres, llicències i material agost 2022 

 Recollida reserva de roba agost 2022 

PAGAMENT 
LLICÈNCIES, LLIBRES, 

MATERIAL I ROBA 

Opció 1  Un pagament de 100€ fins el 30 de juliol per 

transferència bancària 

 Un pagament de 100€ fins el 12 d’agost, per 

transferència bancària 

 Un tercer pagament per la quantitat que falti, a la 

recollida dels lots, al comptat o amb targeta de 

crèdit/dèbit. 

Opció 2  Un pagament de 50€ fins el 30 de juliol, per 

transferència bancària 

 Sol·licitud de pagament a 6 mesos, amb document a 

part, a administració del centre, abans de recollir el 

material. 



MODALITAT DE 
PAGAMENT 

 Per transferència bancària al compte  

ES31 0182 4900 94 0201740685   -    Concepte: CURS I NOM 

DE L'ALUMNE   

 Amb targeta de crèdit o dèbit 

 Al comptat 

NOTA: en el moment de la venda es donarà un rebut. La factura es farà 

arribar el mes de setembre. 
 

DESCOMPTES 
COMPRA DE LOTS 

COMPLETS 
Obsequi de l’agenda obligatòria del centre. 

SOCIS AFA 

Preu especial per socis d’APA del curs 22/23. 

Si vos voleu beneficiar dels descomptes de llibres, robes, activitats,.... 

feu-vos socis abans de la compra dels llibres (informació a 

afa@laporciuncula.org) 

FAMÍLIA NOMBROSA 
10% de descompte 

Cal presentar la documentació acreditativa. 

DISPOSITIUS 

Aquelles famílies que el curs 21-22 i el curs actual han adquirit els 

dispositius a través del centre tendran els següents descomptes, a les 

llicències digitals, resultat de l’ajuda concedida el curs passat (les 

quantitats són proporcionals al preu total de llicències adquirides) 

Alumnat de 5è de primària curs 21-22: 50,65 € 

Alumnat de 6è de primària curs 21-22: 70,03 € 

Alumnat de 1r ESO curs 21-22: 82,03 € 

Alumnat de 5è de primària curs 22-23: 50,65 € 

Tots aquests descomptes són acumulables. 
 

Gràcies i ànims!!!



 


