
 
 
JUNY 2014 

LLIBRES CURS 2014/2015 
 
Benvolguts/es Pares/Mares; 
 
L'Ampa ha organitzat un nou servei de distribució dels llibres de text  i material escolar per al proper curs 
mitjançant una nova distribuïdora de llibres. 
 
Per fer la reserva dels llibres utilitzarem un sistema que anomenem Precomanda. Aquesta es farà a través de 
la pàgina web de la distribuïdora, on hi trobareu penjada la llista de llibres de text  i material seleccionats per 
a l’escola pel curs 2014/2015, de la qual haureu d’escollir aquells que els vostres fills necessitin: 
 

www.comercialgironallibreries.com 
Escola: anells 

Codi d’accés: 5566 
 
La pàgina web estarà oberta per a poder realitzar la Precomanda del dia 20 de Juny al dia 30 de Juny i 
l’Ampa només donarà servei de distribució de llibres i material als pares/mares que facin la Precomanda en 
el termini establert. 
 
Al fer la reserva dels llibres i material tindreu tres opcions de pagament: 
 
Opció A: pagament en el mateix moment de fer la comanda a la pàgina web mitjançant la targeta de crèdit. 
 
Opció B: pagament per transferència bancària al número de compte de la Caixa amb codi IBAN ES27 2100 
0002 5002 0183 4462. Tindreu fins el dia 10 d'Agost per fer-la i caldrà anotar clarament el nom de l’alumne 
i el curs, a fi de poder identificar a qui correspon l’ingrés efectuat. 
 
Opció C: pagament en efectiu els dies de recollida dels lots;  que seran els següents: 
 

2 DE SETEMBRE DE 15 A 19 HORES 
8 DE SETEMBRE DE 15 A 19 HORES 

 
També existeix la possibilitat de rebre la comanda directament a casa vostra. Haureu d’omplir l’adreça on la 
voleu rebre ( millor posar l’adreça de la vostra feina si en horari laborable no sou a casa); tenint aquesta 
opció un cost de 6 euros per a cada comanda. 
 
En el cas de que algun llibre estigui esgotat els dies de venda, aquest es cobrarà i es lliurarà directament als 
alumnes a classe, per tant no tindreu la molèstia d’anar diverses vegades per a adquirir-los. 
 
En el moment d'encarregar els llibres es farà el 12% de descompte als socis de l'Ampa. 
 
Restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte. 
 
Aprofitem per recordar-vos que seguireu trobant el material a la Papereria de Fornells com fins ara.  
 
Atentament, 

La Junta de L'Ampa. 

http://www.comercialgironallibreries.com/


Instruccions per a fer la precomanda de materials 
 
1. Accediu a la pàgina web de Comercial Girona informant l’escola i el codi d’accés 
facilitats: 
 

 
 
2. Seleccioneu el curs per al que voleu fer la precomanda (tingueu present que hi ha dos 
opcions per curs: els que socialitzen i els que no socialitzen): 
 

 
 
3. Marqueu els articles que voleu i informeu si sou socis de l’AMPA, el nom de l’alumne i el 
curs, el NIF o NIE del tutor/a i un correu electrònic. Marqueu que accepteu les condicions 
de precomanda i premeu Continuar. Si escolliu rebre els llibres al domicili, haureu de deixar 
marcada l’opció de les despeses d’enviament i omplir les dades referents a : 
 



 
 
4. A la següent pantalla us apareixeran de nou les dades que heu seleccionat i omplert 
perquè les pugueu comprovar. Per a finalitzar el procés, només us caldrà seleccionar la 
forma de pagament i imprimir-vos el respectiu comprovant. 
 

 
 

5. Rebreu un mail amb tot el detall de la vostra comanda i amb les dades d’accés per poder 
modificar la comanda en cas que hàgiu detectat algun error d’última hora.  


