
 

CALENDARI DE VENDA DE LLIBRES (amb reserva o sense): 

DIA CURS 

26 de Juliol 1r  ESO 

27 de Juliol 2n ESO  

1 de Setembre 3r i 4t ESO 

4 de Setembre 1r BATX 

5 de Setembre 2n BATX 

6 de Setembre CFGM  Sanitària, Farmàcia-Parafarmàcia i CAS 

7 de Setembre CFGM  Gestió Administrativa 1r Curs i 2n Curs 

8 de Setembre CFGM  Informàtica (SMX) i Activitats comercials 

12 de Setembre Tots els cicles de grau superior 

HORARI: 

� Del  26 de juliol al 8 de setembre de 08:30 a 14:30 hores 

� Del 12 fins al 30 de setembre de 09:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores 

� A partir de l'1 d'octubre es començarà l'horari habitual del curs tots els matins de 09:30 a 

14:00 hores i tardes de dilluns a dijous de 17:00 a  19:00 hores 

RESERVES:  

�  ESO I BATX: fins dimarts 11 de juliol. ( de 09:00 a 14:00 hores) 

�  CICLES: fins dijous 20 de juliol.  ( de 09:00 a 14:00 hores) 

SOCIS:  

Abonant 4 € anuals de quota gaudiràs d'un descompte mínim del 15 % en tots els llibres i material. 

Documentació que cal presentar per fer-se soci: fotocòpia/original del DNI . 

IMPORTANT: 

� Es prega es faci la reserva dels llibres que realment es compraran. 

� Els alumnes que tinguin assignatures pendents pel setembre també poden demanar els llibres 

un cop sàpiguen els curs que faran. 

� El dia de la venda dels llibres s'agafarà un número per alumne a la mateixa llibreria. 

� No es necessari pagar la quota de l'AMPA per fer-se soci de la llibreria.  

� Forma de pagament: En metàl·lic o targeta bancària (per motius de seguretat no s'admetran 

bitllets superiors a 50 €). 

� Durant el curs escolar es podran fer pagaments a compte pels llibres del curs següent. 
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Telf. : 977 31 59 09 
C/ Jacint Barrau, nº 1 


