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Benvolgudes famílies, 

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

llibres d’aquest curs. Com ve sabeu, les circustàmcies actuals i la manera que 

teníem de fer la venta de llibres són incompatibles a dia d’avui.  

Hem pensat que la compra de llibres es farà de forma telemàtica. Les passes a 

seguir serien aquestes. 

- 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:  

o Jo ________________________ pare/mare de 

_________________ que cursarà________ vull comprar el lote 

complet dels llibres d’aquest curs. 

o Jo___________________ pare/mare de _______________ que 

cursarà _______ vull comprar  el llibre de _______ , _____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 7 i dia 8 de setembre rebreu com a 

resposta la factura que haureu de pagar al número de compte que al 

mateix correu s’especificarà. 

- 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 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. 

 

Com totes les coses que es fan per primera vegada, potser sorgiran 

incidències o necessitareu alguna aclaració. Si és així podeu enviar un 

correu o telefonar al telèfon de l’escola on es prendrà nota de la vostra 

petició i se vos donarà resposta el més prest possible.  

 

Salutacions 

Equip directiu 


