Barcelona, juliol del 2016

Benvolgudes famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres per a notificar-los que aquest curs implantem un nou
sistema de comanda i pagament de llibres per Internet.
Pel que fa a la reserva i compra de llibres de text per al curs 2016-2017 es realitzarà a
través d’una plataforma web, clicant a un enllaç del web de l’escola, a l’apartat d’actualitat,
que estarà operativa a partir de l’13 de juliol.
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).
Per fer la comanda cal clicar AQUI. El codi per accedir és: STUCOM
Les comandes es podran fer des del dimecres 13 de juliol fins el dilluns 22 d'agost. El
mètode de pagament prioritari és On-line mitjançant Visa. En cas excepcional, es podrà fer el
pagament en efectiu/Visa en el moment de recollir la comanda. En aquest cas, s’haurà
d'abonar l'import exacte.
El lliurament dels llibres tindrà lloc d’acord amb el següent horari:
CURS
BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

PFI

ACCÉS A GRAU SUPERIOR

DIES

HORA

Dilluns 5/09

De 10h 14h

Dimarts 6/09

De 16h a 18h

Dilluns 5/09

De 16h a 18h

Dimarts 6/09

De 10h 14h

Dilluns 5/09

De 16h a 18h

Dimarts 6/09

De 10h 14h

Dilluns 5/09

De 16h a 18h

Dimarts 6/09

De 10h 14h

Les comandes realitzades entre el 23/08 i el 02/09 de setembre es podran
recollir el dia 09/09 de 10h a 14h.
Pel que fa als llibres d’anglès de batxillerat: recordeu de no comprar els llibres d'anglès
de batxillerat. Al setembre, una vegada realitzada la prova de nivell, comunicarem els alumnes
el llibre que li correspon. El podran comprar a l'escola, no cal fer-ho al través del web.
Pel que fa al llibre d’alemany de l’optativa de 1r de batxillerat: són necessaris els dos
llibres.
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.
Per qualsevol dubte que tingueu podeu trucar a l’escola: 933015696 i preguntar per en Jordi
Manzanera (preferentment de 15h a 19h).
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