ASSOCIACIÓDE FAMÍLIESD'ALUMNES (AFA)
IESPRÍNCEPDE GIRONA – Juny del 2018
Benvolgudes famílies
Aquest any l’AFA torna a organitzar el mercat de llibres de segona mà. Aquest sistema, que ja
fa uns anys que està en funcionament al centre, vol facilitar la compravenda de llibres entre els
alumnes i així poder aprofitar els llibres del curs passat.
Els dies que podeu portar els vostres llibres usats a l’Institut són els següents:
Dilluns 2 de juliol
de 11-13h i de 18-20h

Dimarts 3 de juliol
de 11-13h i de 18-20h

Dimecres 4 de juliol
de 18-20h

L’AFA us donarà un rebut amb el valor dels llibres que aporteu. Us recordem que els llibres han
d’estar en bon estat, folrats i amb les pàgines escrites esborrades. No s’agafaran llibres
trencats i que faltin pàgines.
La venda de llibres de segona mà es fara els dies:
Dilluns 9 de juliol
11-13h i de 18-20h
per a socis de l’ AFA

Dimarts 10 de juliol
11-13h i de 18-20h
per a socis de l’AFA

Dimecres 11 de juliol
de 18-20h
per a tots els
alumnes de l’Institut

Dijous 12 de juliol
18-20h
per a tots els
alumnes de l’Institut

És imprescindible que els socis de l’AFA portin el resguard de pagament per poder comprar els
llibres els dies que tenen assignats. Tots els alumnes han de portar, en cas d’haver portat
llibres usats, el rebut de lliurament que us haurà fet l’AFA. Cada família podrà comprar el lot de
llibres pels cursos que estiguin matriculats els seus fills. En el cas d’haver aportat llibres usats
però no haver-ne comprat cap, es canviaran els rebuts per diners els dies 11 i 12 de juliol.
Al mes de setembre es tornarà a obrir el mercat de segona els dies:
Dijous 6 de setembre
Divendres 7 de setembre
de 18-20h
11-13h
per a tots els alumnes de
per a tots els alumnes de
l’Institut
l’Institut
A diferència del mes de juliol es fara la compra i la venda de llibres els mateixos dies.
LLIBRES NOUS
L’AFA ha arribat a un acord amb BCN Books per tal de tenir un descompte en la compra de
llibres nous per a tots els alumnes de l’Institut. La compra s’ha de realitzar on–line en un enllaç
que es trobarà a la pàgina web de l’AFA (www.afapdg.cat) des del 29 de juny al 18 de juliol, els
llibres s’enviaran a domicili (amb un cost de 4 euros). Els descomptes de llibres de l’ESO seran
del 15%. Els llibres de batxillerat i de lectura tindran un descompte del 5% que és el permès
per la normativa. Del 6 al 16 de setembre es tornarà a obrir l’enllaç per la compra de llibres.
La compra de les llicències digitals es podran fer a través de la mateixa pàgina web on es
posaran en venda els llibres nous. Al setembre un cop començat el curs l’Institut facilitarà les
claus d’accés.

