
 

AMIPA Jaume Huguet 

Creu de Cames, s/n   43800 Valls (Tarragona) 

Tel. 977 60 35 60 • amipaiesjaumehuguet@hotmail.com 

LLIBRES PEL CURS 2012/13 

 

Comanda de material. 

 

NORMES PER FER LA COMANDA DE LLIBRES 
 
1.-  Ompliu, amb lletra clara i entenedora, les dades de l’alumne i dels pares o dels tutors. 

2.- Tatxeu (Tatxeu) tota la fila del material que no us interessi. 

3.- Sumeu el cost del material que voleu i anoteu-lo a la casella  A 

4.- Quota AMiPA, corresponent  als alumnes d’ ESO i BAT, heu de posar a la casella B, la quantitat indicada 

segons el llistat següent: 

 Pel primer fill, a ESO o BAT  25€  

 Pel segon fill a ESO o BAT  15€ 

 A partir del tercer fill a ESO o BAT  8€ cada un 

 Els Cicles formatius i el CPPA 8€ 

 

5.- Sumeu el cost de les caselles A(llibres) i B(quota AMIPA), i  anoteu-lo a la casella C   (Aquesta és la 

quantitat total de la comanda que teniu que pagar)  

 

6.- Si només voleu ser  socis de l’AMiPA, (sense adquirir  els llibres) tan sols heu de marcar la casella B, i  

ingressar la quota corresponent,  

 NOTA: Mireu el punt 5 

 

7.- Feu l’ ingrés de la quota de l’AMiPA que correspongui + el 25% del total dels llibres com a mínim  (anoteu-

lo a la casella D) en concepte de reserva de llibres al compta: 

LA CAIXA   c.c.  2100 - 0952 - 46 - 0200069156  

La resta es pagarà en efectiu el dia de la recollida. Sinó es paga no es retiren els llibres.  

 

8.- Porteu el resguard de l’ingrés a la seu de AMiPA durant els dies 3 i 5 de juliol 

Horari: de 17:00 a 20:00  

 

9.- Un cop acceptada la comanda NO ES PODRÀ MODIFICAR.  

10.- A partir de les dates assenyalades NO S’ACCEPTARAN MÉS COMANDES. 

 

11.- El material s’haurà de recollir el dissabte 8 de setembre de 10:00 a 13:00, i de 17:00 a 19:00 hores a un 

espai habilitat a l’institut. 

 

12.- Els socis de l’AMiPA rebran un carnet amb la que podran gaudir de dctes a establiments de Valls 

 
Les possibles modificacions les trobareu consultant a: 
 
www.iesjaumehuguet.org   i clicant  sobre AMIPA (a la dreta de la pantalla) 
 
o bé a  http://amipaiesjaumehuguet.blogspot.com/ 

 

http://www.iesjaumehuguet.org/
http://amipaiesjaumehuguet.blogspot.com/

