FUNDACIÓ DE CULTURA
I PROMOCIÓ SOCIAL

COL·LEGI SANT JOSEP
TELÈFON – 938183410
FAX – 938911250
CIF – G59903047

08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA
(BARCELONA)

Circular informativa de venda de LLIBRES, MATERIAL I ROBA ESPORTIVA, curs 2021-2022

Benvolgudes famílies,
Un anunciem que a partir de l’1 de juliol ja podreu adquirir a la botiga online , els llibres, material i roba
esportiva per al curs 2021-2022.

Totes les tasques de gestió i seguiment de les comandes aniran a càrrec del personal propi del col·legi que
dedicaran tots els esforços perquè esdevingui un servei del tot satisfactori. A través de l’adreça Electrònica
fcps.comandes@stjosep.com podreu manifestar en tot moment qualsevol consulta, dubte o aclariment que us
calgui.
Us confirmem que el lliurament dels lots serà a partir del 23 d’agost de 2021. Si podem avançar-nos a aquesta
data, que dependrà dels subministrament dels nostres proveïdors, us avisarem per correu electrònic o telèfon.
Així doncs, a partir d’aquesta data recollireu la comanda a la sala d’actes del col.legi, en aquest horari:

-

Del 23 al 27 d’agost 2021, de 9h a 14h

-

A partir del 30 d’agost 2021, de 9h a 13h i de 15h a 19h

O bé, si us interessa, podreu sol·licitar el servei de transport a domicili, a càrrec de l’empresa NACEX, del tot
gratuït, si la despesa en llibres ha estat superior a 60€/per fill (a).
Les comandes es consideraran validades en el moment que s’efectuï el pagament.

Seguirem aplicant uns descomptes del 5% i 10% sobre el PVP dels llibres de text i lectura.

Esperem que aquest servei sigui del vostre interès. Us agraïm per endavant la vostra col·laboració en
adquirir els llibres al col·legi. El marge que genera es reinverteix en millores per al centre en benefici de
tots els alumnes.
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Complint amb els protocols de prevenció que marquin les autoritats sanitàries, igualment us seguirem oferint el
servei de venda presencial al col·legi, amb inici el dia 1 de setembre , horari de 9h a 13h i de 15h a 19h.
La quota en concepte de programació de treballs manuals, material d’aula , llicències, projectes, etc. s’inclourà
en el rebut domiciliat que presentarem el dia 1-9-2021. Durant el mes de juliol us enviarem un correu electrònic
informant de l’import exacte.

Recordeu que les comandes són en ferm i NO s'admetran devolucions, tret de llibres defectuosos. Recomanem
ho tingueu molt en compte a l'hora de fer la vostra tria.

Adjuntem una infografia amb tota la informació.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment que ens vulgueu fer.

Tot agraint-vos la confiança que ens dispenseu, us saludem cordialment.

LA DIRECCIÓ

Sant Sadurní d’Anoia, juny de 2021.
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