
                             COL·LEGI SANT VICENÇ DE PAÜL 
                                    GG. DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL 

 

C/ Catany núm. 5, s'Arenal (Llucmajor)     

C.P. 07600. Illes Balears 

Telf.: 971 440104. Fax: 971 440834 

e-mail: svpaula@planalfa.es 

 

Benvolgudes famílies, 

El motiu d’aquesta circular és informar-vos sobre com es realitzarà la venta de 
llibres d’aquest curs.  

 

Hem pensat que la compra de llibres es farà de forma telemàtica. Com l’any 
passat els nins rebran els llibres el primer dia d’escola. Per agilitzar el 
procediment hi haurà dos camins diferents. 

A) Si voleu tot el lot de llibres.  

Els preus dels lots de llibres complets són els següents: 

      
EI 3 ANYS 102,17 €   4T EP 281,13 €  

EI 4 ANYS 113,59 €     5È EP 292,06 € 

EI 5 ANYS 131,11 €   6È EP 291,73 € 

1R EP 263,88 €   1R ESO 338,53 € 

2N EP 276,44 €   2N ESO 379,37 € 

3R EP       279,50 €   3R ESO 375,42 €  

      

4T ESO depèn de les optatives per tant haureu d’indicar quines àrees 
realitzarà el vostre fill mitjançant un correu electrònic 

 

Heu de fer una transferència bancària en aquest compte 

CAIXABANC.S.A    COLEGIO S.V.DE PAUL ARENAL HERM. CARI, compte bancari 

E S 0 7 2 1 0 0 0 2 7 1 9 1 0 2 0 0 0 7 2 1 0 2 

 

I enviar al correu comunicacio@svpaularenal.com   el justificant de 
pagament.   

El procés estarà acabat. El primer dia d’escola els nins rebran els llibres i 
el justificant de pagament (factura) 

 

B) Si voleu només alguns llibres 

- Cada família ens hauria d’enviar un correu electrònic a la direcció 
comunicacio@svpaularenal.com   amb els llibres que vulgui comprar a 
l’escola. Per exemple:  
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o Jo___________________ pare/mare de _______________ que 
cursarà _______ vull comprar  els següents llibres: _______ , 
_____i ____.... 

Aquest correu s’hauria d’enviar durant aquesta setmana del dia 1 al dia 4 de 
setembre 

- Es recollirà la informació i entre dia 5 i dia 6 de setembre rebreu com a 
resposta la factura que haureu de pagar. 

- Haureu de fer un pagament des de la  vostra entitat bancària i enviar el 
resguard d’aquest pagament a la mateixa direcció de correu. El compte 
bancari és el que teniu una mica més amunt. 

 

- El dia que els nins comencin l’escola tindran els llibres a la seva classe i 
els podrà portar a ca vostra perquè vosaltres ho pogueu veure. L’entrega 
de llibres es farà als nins igualment que el justificant de 
pagament.(factura) 

 

Si necessiteu alguna aclaració o teniu alguna dificultat, podeu cridar a 
l’escola i se vos donarà resposta o una cita. 

 

 

 

Salutacions i molta salut. 

 

Equip directiu 


