Associació de Mares i Pares d’Alumnes
Col·legi San Jose HHDC Tavernes de la Valldigna (València)
Carrer Dolores Rojas, 3

Telèfon: 96 282 12 07 E-mail: sanjosehhdc7@hotmail.com

C.P. 46.760

INSTRUCCIONS
RESERVA LLIBRES CURS 2018/2019
Amb l’objectiu de realitzar la reserva i distribució dels llibres mitjançant l’AMPA preguem
seguisquen les següents indicacions:
1. Abonar la quota anual de l’AMPA (25 €) en elcompte que l’Associació té en “La Caixa”
(Caixabank), indicant el nom de l’alumne i el nivell que cursarà el curs escolar 18/19.
o OPCIÓ A
El pagament es pot realitzar per:
 Transferència bancària al compte indicat.
 Ingrés en el caixer automàtic de “La Caixa”.
DADES BANCÀRIES “LA CAIXA”
IBAN:

CCC:
ES43

2100
2100

7398
7398

11
1122

2200022760
0002
2760

o OPCIÓ B
En realitzar la reserva de llibres en la papereria SUINVAL.
2. Des del 25 de juny al 31 de juliol, en horari comercial (fins el 15 de juliol, matí i vesprada, del 16
al 31 de juliol, sols de matí) es podrà fer la reserva de llibres en SUINVAL (Camí La Dula, 21).
En cas d’haver optat per l’opció A de pagament de quota de l’AMPA, s’haurà de presentar
el justificant d’ingrés per tal de ser acceptada la reserva i poder beneficiar-se del
descompte que l’empresa ofereix als membres de l’associació (*).
3. L’abonament de l’import dels llibres reservats es realitzarà de forma flexible mitjançant
targeta bancària o en metàl·lic d’avantmà escalonadament fins el 31de juliol.
4. El dia 3 de setembre, en horari de 17h a 19h, es repartiran en el col·legi els lots de
llibres reservats. Per a la seua retirada,cal presentar inexcusablement els justificants de
pagament dels llibres reservats. (Recordeu que els llibres d’Educació Infantil no
s’arrepleguen, ja que seran proporcionats directament al centre).
5. L’empresa SUINVAL es mantindrà en contacte tant amb la Direcció del Centre com amb
l’AMPA per tal de donar resposta a qualsevol possible incidència que puga sorgir.

-

Els beneficis de la reserva-distribució dels llibres revertiran en el Centre Escolar en
material escolar, material fungible, ordinadors, llibres, etc.

-

(*) Aquells associats que realitzen la reserva obtindran un 10% de descompte en
material escolar durant tot el Curs Escolar 2018-2019.

