
AMPA INSTITUT CAMÍ DE MAR 

 

LLIBRES SEGONA MÀ 
 

COMPREM ELS VOSTRES LLIBRES USATS : 3 de juliol de 17h a 20h 
VENDREM LLIBRES DE SEGONA MÀ: 3 i 4 de setembre de 18h a 19h 
Des de l’AMPA i després de l’èxit obtingut els passats anys amb la venda de llibres 
de segona mà, us informem que aquest curs també ho farem. Com l’any passat, us 
volem proposar reciclar els vostres llibres. Serà una manera d’estalviar diners i 
alhora contribuir amb el medi ambient. 

Podeu passar per l’oficina de l’AMPA el dia 3 de juliol, de 17 a 20h, a deixar els 
vostres llibres.  

La venda es farà els dies 3 i 4 de setembre de 18 a 20 h. Per cada llibre de 
text demanarem 10 € i pels de lectura 5€, que seran pel propietari del llibre! 

Els diners i els llibres no venuts els podreu recollir el dia 26 de setembre, de 17 a 
19 h,a l’ oficina de l’ AMPA. 

Per poder participar és IMPRESCINDIBLE SER SOCI DE L’ AMPA. 

QUOTES SOCIS CURS 2018-2019 

TERMINI DE PAGAMENT:   Fins el 30 de maig 2018, inclòs. 
Com els darrers anys, la quota de soci pel proper curs 2018-2019 serà de 25€ per 
família. Recordeu que el pagament d’aquesta quota és imprescindible per poder 
realitzar l’adhesió al projecte de reutilizació de llibres i la venda de segona mà. 
Aquests diners estan destinats a activitas que es realitzen al centre. 

Per facilitar el pagament de la quota de 25 € per família de l’AMPA INS CAMÍ DE 
MAR, s’han acordat amb BBVA les següents formes de pagament. 

Formes de pagament 
 Traspàs ONLINE al compte de l’AMPA:  IBAN: ES32 0182 8149 7302 0176 3449. 

 A través de qualsevol caixer de BBVA, amb targeta o efectiu. 

 En efectiu per finestreta a qualsevol oficina BBVA,  de 8.30 a 10.00 h i amb una 

comissió de 2€. 

Després heu de portar el comprobant de pagament a les oficines de l’AMPA els 
dimecres 23 o 30 de maig de 17 a 19h i us lliurarem el carnet de soci. No cobrarem 
cap quota en efectiu ni s’entregarà cap carnet sense el comprobant de pagament 
del banc. 

És molt important, especificar sempre i molt clarament les següents dades: 
1. NOM I COGNOMS DE L’ALUMNA/E. 
2. NIVELL QUE REALITZARÀ (1r, 2n, 3r, 4rt d’ESO ó 1r, 2n BAT ó 1r, 2n 

CICLES) 



3. CAS QUE TINGUI GERMANS/ES AL CENTRE: Posar els dos cognoms de la 

família i els cursos que realitzaran el curs vinent (no cal posar noms). Exemple: 

EXPÓSITO DELGADO, 1ESO I 1BAT. 


