BARCELONA 6 DE JULIOL DE 2018

Benvolgudes famílies,

Ens posem en contacte amb vosaltres per a comunicar-vos el sistema de comanda i
pagament de llibres per al curs 2018-2019.
Aquesta comanda es realitzarà a través d’una plataforma web, clicant a un enllaç
del web de l’escola, a l’apartat d’actualitat: https://www.stucom.com/ o bé fer un
clic a https://pedidos.jnadal.cat/pedidos/ca. El codi per accedir és: STUCOM
Aquest enllaç estarà operatiu a partir de la segona setmana de juliol.
A continuació us posem un seguit d’observacions a tenir present:
1) És molt important que en el formulari de comanda omplert per Internet
quedi escrit correctament el correu electrònic. Un cop enviada la comanda a
través d'aquesta plataforma, rebreu un correu amb un codi de comanda
(revisar la carpeta de correu no desitjat SPAM).
2) El mètode de pagament és On-line mitjançant Visa.
3) La plataforma tindrà dos períodes per a poder fer la comanda i el pagament
dels llibres:
a. 1r període: del 9 de juliol al 3 de setembre: En aquestes dates el
lliurament dels llibres serà a domicili del 3 a 7 de setembre.
b. 2n període: del 4 al 24 de setembre. El lliurament dels llibres
tindrà lloc a l’escola i es podrà fer a partir de l’inici de curs a l’hora
del descans: matí o tarda
4) Pel que fa a la matèria comuna d’anglès de primer i de segon de
batxillerat:
Es pot comprar el llibre però fins que l’alumne no realitzi la prova de nivell
en el mes de setembre, no li podrem comunicar el llibre que li correspon. El
lliurament el farem a l’escola.
5) Pel que fa a les matèries optatives d’anglès de primer de batxillerat:
a. Optatives d’anglès comercial i
b. First certificate
Recordeu de no comprar aquests llibres (en el primer període) fins que
l’alumne realitzi la prova de nivell en el mes de setembre i li comuniquem el
llibre que li correspon. Els llibres els podran comprar en el segon període i el
lliurarem a l’escola.
6) L’agenda escolar es considera d’ús obligatori per als alumnes de
Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Programes de Formació Inicial
(PFI) i cursos d’Accés a Grau Superior.
7) No marqueu els llibres, ni poseu el nom fins que estiguin ben comprovats,
d’aquesta manera es podran atendre possibles devolucions.
Per qualsevol dubte que tingueu podeu trucar a l’escola: 933015696 i preguntar per
en Jordi Manzanera (preferentment de 15h a 19h).
Us desitgem unes Bones Vacances.
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