
Full de comanda
Centre d'ensenyament:

Adreça: CP:

Població: Provincia:

CIF: Persona de contacte:

Telèfon: e-mail:

Quantitat d'agendes: Pàgines:

Preu unitari (€): Import total (€):

AGENDES ESCOLARS
PERSONALITZADES

08635 SANT ESTEVE SESROVIRES (B)

e-mail: agendes@a3copiseny.com
www.a3copiseny.comwww.a3copiseny.comwww.a3copiseny.comwww.a3copiseny.comwww.a3copiseny.com

Id. ordre Model de la pàgina Pàgines

A Dades personals

B Companys d'escola

C Avaluacions model 1 model 2

D Avaluacions trimestrals

E Resultats dels controls

F Calendari del curs

G Festes i celebracions del Centre

H Horari escolar model 1 model 2

I Sortides col·lectives model 1 model 2

J Autorització de sortides individuals

K Notificació de retards o absències

L Comunicats al servei de menjador

M Administració de medicaments

N Seguiment del treball personal

O Relació familia-escola model 1 model 2

P Convocatòria de reunions

Q Diari (1) català castellà anglès

R Anotacions diverses

S Normes d'organització del Centre

T Altres (disseny personalitzat pel centre)

Pàgines de l'agenda (2)

Si aquest PDF obert en el navegador d'internet no realitza els càlculs, poseu en marxa l'Acrobat del vostre ordinador i obriu l'arxiu http://a3copiseny.com/PDF/agendes.pdf

- Introduïr la quantitat de pàgines de cada
model.  1 pàgina = 1 cara  .  1 full = 2 pàgines

- Introduïr l'ordre de les pàgines. En cas que
es deixi en blanc, l'ordre serà el de la llista.

- Enviar per e-mail el contingut de les pàgi-
nes dels models "G", "S", "T" i el disseny
personalitzat de les tapes (davant i darrera).

- Tapes de cartolina impresa a tot
color, amb disseny personalitzat.

- Agenda totalment personalitzada,
impresa               amb paper
blanc de

- Mida dels fulls de l'agenda:
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Tapes: cartolina laminada plàstic+cartolina cartolina reforçada

Bossa portapapers (a l'interior) de la: portada contraportada

Enquadernació: espiral metàlica espiral de plàstic wire-o

Diari (Q): amb els sants altres celebracions personalitzat

Impressió al revers (interior) de la: portada contraportada

Preus amb l'IVA i ports inclosos. Fulls en blanc afegits:

Marcador de pàg.: taladrat punt regla Goma per tancar l'agenda

(1) Començarà en una pàgina parell.
(2) Un nombre parell de pàgines.

D I S S E N Y
I M P R E M T A
E D I T O R I A L
s e r v e i s
g r à f i c s

c. Josep Anselm Clavé, 14, baixos

Tel. 937715929

http://www.a3copiseny.com/index.html
http://www.a3copiseny.com
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