Sant Boi de LLobregat, 20 de juny de 2018

Benvolgudes famílies,
Us informem que la venda de llibres per al proper curs 1819 tindrà aquest any una novetat
important.
Per agilitzar el tema, i amb l’experiència d’altres anys, s’ha optat fer la venda mitjançant una
aplicació On Line.
Per tal d’accedir-hi haureu d’entrar en el nostre WEB (santboi.salesians.cat) i clicar en
l’enllaç corresponent que situarem en portada, ben visible per a tothom.
Un cop dins haureu d’escollir el curs que farà el vostre fill/a l’any vinent i senyalar quins
llibres voleu. Per defecte estaran marcats tots. Si no voleu comprar-ne algun l’haureu de
desmarcar. Les lectures opcionals i llibres d’itineraris de 4tESO no estaran marcats.
L’aplicatiu també us ofereix altres opcions, com són l’adquisició de material per folrar els
llibres. D'acord amb la normativa vigent, no oblideu acceptar la política de privacitat.
El pagament s’ha de fer on line amb targeta bancària.
Els llibres, quaderns i tot el que hagueu adquirit ho rebran els vostres fills/es el primer
dia de classe al setembre: Tindran en la seva aula un lot preparat al seu nom.
Donat la novetat important que representa tot plegat, durant el període de venda On Line
tothom qui vulgui podrà fer la comanda amb l’ajut de la Rosa Salmerón, a la recepció de
l’escola, de dilluns a divendres de 9:00 a 11:00.
Malgrat tot, com cada any trobareu en la recepció de l’escola els llistats de libres per si voleu
adquirir-los en altres proveïdors. Us recordem, però, que la venda a l’escola té un
descompte del 10% sobre el preu ordinari, més un altre 5% per família nombrosa (caldrà
aportar fotocòpia del carnet a la recepció del centre)
L’aplicatiu estarà obert des del 25 de juny fins al 15 de juliol.
En el cas d’alumnes d’ESO que tenen pendent el pas de curs us demanem que no feu la
comanda fins assegurar-vos del resultat de l’avaluació final. L'aplicatiu es tornarà a
obrir al setembre per a l'alumnat pendent de promocionar.
Resto a la vostra disposició per qualsevol dubte.
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