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LLibres Curs 2013-2014

ADMINISTRACIO SISTEMES INFORM

Assignatura Títol Editorial Col·leccio ISBN1 ISBN2 ISBN3 ISBN4 ISBN5 Preu PVP Preu Soci

XGENERAL QUOTA AMIPA 3 8,00 € 8,00 €

8,00 € 8,00 €

TOTAL DEL LLIBRES SELECCIONATS    (A)

QUOTA AMIPA QUE CORRESPONGI       (B)

TOTAL COMANDA                                       (C) 

TOTAL 1er INGRES AMIPA                        (D) 



 

AMiPA IES Jaume Huguet 
Creu de Cames, s/n   43800 Valls (Alt Camp) 
Tel. 977 603 560 • amipajaumehuguet@outlook.com 
 

LLIBRES PER AL CURS 2013/14 

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

3.- Entre “Ensenyaments Alternatius” o “Religió”, només heu d’escollir una o altra assignatura. 
4.- Sumeu el cost del material que voleu, i anoteu-lo a la casella A. 
5.- Quota AMiPA: heu de posar a la casella B la quantitat que calgui, tenint en compte la llista 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 

• Cicles formatius, CAS i CAM  8€ 

6.- 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 heu de pagar)  

7.- Si només voleu ser socis de l’AMiPA (sense adquirir els llibres), només heu de marcar la casella B, i 
ingressar la quota corresponent. 

 (NOTA: Mireu el punt 5) 

8.- Feu l’ingrés de la quota de l’AMiPA que correspongui + 40€ (anoteu-lo a la casella D), en concepte de 

reserva de llibres, en un dels comptes següents: 

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

La resta es pagarà en efectiu el dia de la recollida. Si no es paga, no es podran retirar els llibres.  

Si els llibres seleccionats no arriben als 40€, ingresseu només la quantitat total dels llibres seleccionats. 

 
9.- Porteu la comanda i el resguard de l’ingrés a la seu de AMiPA durant els dies que us marquem en 

l’horari següent: de les 6 a les 9 del vespre 
 

Dimecres 03 i Dijous 04 de juliol Dilluns 08 de juliol 

 
10.- Un cop acceptada la comanda, NO ES PODRÀ MODIFICAR.  

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

12.- El material s’haurà de recollir el 5 i 6 de setembre: matí de 10h a 14h i tarda de 16h a 19h i el 7 de 

setembre: matí de 10h a 14h  
13.- El material escolar es pot demanar als comerços associats al Carnet de Soci , a nivell personal, i se us 

aplicarà un dte. si sou socis de l’AMiPA. Penseu a ensenya el carnet de soci. 

14.- A més, recordeu que els socis de l’AMiPA amb el carnet podreu gaudir de descomptes en diversos 

establiments de Valls i se us entregarà el dia d’entrega dels llibres. 

 
Les possibles modificacions les trobareu a: www.institutjaumehuguet.cat / AMiPA (a la dreta de la pantalla) 
o bé, directament, a http://amipaiesjaumehuguet.blogspot.com/ 
 

http://www.institutjaumehuguet.cat/
http://amipaiesjaumehuguet.blogspot.com/
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