
 

Col.legi “DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT” 
Fundació Educativa Dominiques de l‘Ensenyament 

C/ Mallorca 349    08013 BARCELONA 
 932 073 165 

 
 
Benvolguts i benvolgudes 
ens plau comunicar-vos que, aquest estiu, tornem a fer la venda directa de llibres de text i 
material escolar, amb l’objectiu de millorar dia a dia el servei de l’escola cap a les famílies. 
 
El procediment per fer la comanda, el pagament i el lliurament dels llibres i del material 
del curs 2015-2016 serà el següent: 
 
Hi ha una fitxa de comanda de llibres i material per curs on haureu de marcar allò que 
necessiteu. Aquesta fitxa caldrà lliurar-la al tutor/a corresponent fins 18 de juny. 
 
La forma de pagament serà per domiciliació bancària en una facturació específica de llibres i 
material escolar al mes de setembre. 
 
A fi de portar una millor organització i evitar aglomeracions innecessàries, s’ha establert el 
següent procediment: 
 
Haureu d’indicar a la comanda si voleu recollir els llibres en les dates fixades del mes de juliol o 
bé recollir-los el primer dia d’escola del mes de setembre. 
 
Si escolliu l’opció de recollir-los al juliol podeu passar per l’escola seguint el següent calendari: 
 

DATA NIVELL 

21 de juliol de 9 a 17 h EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL (1r i 2n EP) 

22 de juliol de 9 a 17 h CICLE MITJÀ (3r i 4t EP) i CICLE SUPERIOR (5è i 6è EP) 

23 de juliol de 9 a 17 h ESO, BAT i ENDARRERITS 

 
 
La família que tingui fills en diferents etapes o nivells  podrà recollir-ho tot el mateix dia. 

L’horari de venda serà de 9h a 17h. de forma ininterrompuda, a la segona planta de l’escola. 
 

En el cas que algun llibre sortís defectuós o hi hagués alguna incidència aquestes es recolliran al 
setembre, sempre i quan estiguin en perfecte estat (no folrats, no marcats amb el nom,  ni 
deteriorats). 

No folreu ni poseu el nom als llibres fins que el professorat doni el seu vistiplau. 
 
Desitgem que la iniciativa torni a tenir  una bona acollida per part vostra. La intenció de l’escola 
és poder oferir un  servei que us pugui facilitar l’adquisició dels llibres i els materials per al curs 
vinent, tot gaudint dels mateixos avantatges que disposàveu abans. 

Per a qualsevol consulta estem a la vostra disposició. 

Cordialment, 

L’Equip Directiu 

Barcelona, 5 de juny de 2015 


