Llibres i material escolar
Curs 2019 – 2020

Benvolgudes famílies,
Un any més des de l'escola us facilitem l'adquisició de llibres i material escolar dels vostres
fills. Una part important dels materials de treball, que varia en funció del curs, són continguts
creats pel centre o quaderns de treball que varien en funció dels alumnes, o bé servei de
préstec de llibres. És per això que hi ha una part que no es pot adquirir a través d'altres
botigues.
Comanda
A partir del dia 4 de juliol podeu fer la comanda del material a través d'Internet utilitzant les
instruccions que us adjuntem. Si teniu dificultats per fer la comanda per Internet us podeu
adreçar a la porteria de l'escola on us ajudarem a realitzar la comanda.
L'últim dia per a fer la comanda és el 24 de juliol.
Servei a domicili
Aquest any l'empresa distribuïdora us servirà els llibres i material a casa. Tot i que aquest
servei té un cost l'escola us en farà la devolució el mes de setembre.
L'agenda i altres quaderns els entregarem als alumnes a principi de curs i no els heu de
rebre a casa.
Pagament
El pagament el podeu realitzar a través
d'un ingrés, utilitzant els codis que
trobareu en aquesta circular, o amb
targeta a la porteria de l'escola. En cas
de fer l'ingrés és molt important que
indiqueu el nom i cognom de l'alumne i
el curs.
Si ho desitgeu, podeu fraccionar el
pagament en dues parts: 50% abans
del dia 24 de juliol i 50% abans del dia
30 d'agost.

Sistema On-line integral Llibres Text S.L.

Passos a seguir per a fer la comanda de llibres:
1. Entrar a la pàgina web: www.llibrestext.com
2. Accedir a la pestanya “alumnes“ (part superior de la pàgina web). S’obrirà una
pantalla, on els demana el “número facilitat per centre”. El número és 191209
3. Clicar “nou usuari” Si no esteu registrats, per poder donar-vos d’alta i empleneu les
dades sol·licitades per poder fer l’enviament a domicili. O “usuari ja registrat”, en el
cas que vulgueu consultar dades o fer una nova reserva. NO SERVEIX EL
REGISTRE DE L ́ANY ANTERIOR.
4. Un cop registrats, posar el nom de l’alumne, triar el pròxim curs a realitzar i clicar a
“alta nova de reserva”.
5. Un cop registrats, posar el nom de l’alumne i triar el pròxim curs a realitzar i clicar a
“alta nou encàrrec”.
6. S'obrirà el llistat de llibres del curs triat, podreu escollir els que necessiteu. Clicant
sobre de la descripció veureu la foto. Un cop feta la tria, assegureu-vos que és
correcte, podeu modificar la reserva abans de fer la confirmació, i acceptar.
Un cop triat els llibres us demanarà confirmar l’adreça d’enviament i poder introduir
el telèfon i horari per a la recepció de la comanda.
Per finalitzar, apareixerà un resum de la vostra comanda i un cop acceptada ja
haureu finalitzat.
7. Rebreu un correu confirmant la vostra reserva.
8. Cal que imprimiu o guardeu el número de comanda.
9. El període d’obertura de la venda on-line és el dia 4 i fins el fins el dia 24 de juliol.
10. Per qualsevol consulta podeu contactar amb LLIBRES TEXT S,L a través de:
Correu electrònic: info@llibrestext.com
Horari atenció al públic: de 11h a 13h i de 16h a 18h tel. 972527427
TINGUI A MÀ EL NÚMERO DE CENTRE I EL NÚMERO DE RESERVA.

