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Benvolgudes famílies, 
 
Us informem del nou sistema de compra de llibres de text i material escolar que l'AMPA ha preparat pel proper 
curs. Ens hem modernitzat i hem fet un formulari en línia molt bonic i fàcil perquè podeu feu les vostres 
comandes. 
 
Només heu de fer clic a l’enllaç que trobareu a continuació i demanar el que necessiteu. Podeu fer una comanda 
única per tots el vostres fills sempre i quan vagin a diferents classes. Si els vostres fills van a la mateixa classe 
haureu de fer dues comandes ja que no es pot demanar més d’una unitat de cada article per comanda. 
  
Aquesta web romandrà oberta del 27 de juny al 17 de juliol.:  

 

https://www.cognitoforms.com/AMPATorreDeLaLlebre/ComandesAMPATorreDeLaLlebre 
 
 
Recordeu que s’ha de marcar si sou socis o no i que el preu per als socis de l’AMPA és més econòmic que per 
als no socis, ja que gaudeixen d’un 16 % de descompte. 
 
NOTA IMPORTANT PER A LES NOVES FAMÍLIES DE P3: Totes les famílies que us feu sòcies de l’AMPA 

(recordeu deixar la vostra inscripció a la bústia de l’escola o enviar-la per correu electrònic), ja podeu marcar que 
sou socis i tindreu automàticament el descompte aplicat. 

Un cop finalitzada la comanda rebreu una confirmació per correu electrònic amb l’import del que heu demanat i 
el número de compte bancària per fer el pagament. La data límit per fer la transferència és el 15 d’agost. El 
material demanat no es lliurarà fins que no s’hagi pagat l’import total de la comanda. 

 
Recordeu que els alumnes de 3r a 6è que participin al reciclatge de llibres no han de demanar cap llibre 

perquè l’AMPA s’encarrega de fer la comanda i de fer arribar a cada alumne els llibres, diccionaris, atles i 
quaderns que demani l’escola. 
 
Podreu recollir els llibres i materials demanats els dies 7 i 8 de setembre de 18h a 20h a la sala de 
l’AMPA, al costat del menjador. 

 
Si necessiteu ajuda amb el nou formulari de comandes o no teniu accés a Internet, l'AMPA us pot ajudar! Només 
heu de deixar una nota a la bústia de l’AMPA amb el vostre nom i telèfon i us trucarem. 
 
Quedem a la vostra disposició per resoldre dubtes i incidències al nostre correu materials.torrellebre@gmail.com 
 
 
 
Cordialment, 
 
Comissió de llibres i material escolar 
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