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COMPRA DE LLIBRES CURS 2013/2014 (SETEMBRE) 

 
 
Benvolguts pares/mares; 
 
Enguany l'AMPA ha organitzat el servei de distribució de llibres de text per al proper curs, 
mitjançant la distribuïdora, COMERCIAL GIRONA DE LLIBRERIES, S.L, i a través de la seva 
pàgina web s’ha de realitzar la compra dels llibres i el pagament de tots els conceptes relatius amb 
el funcionament del centre. 
 
Utilitzarem un sistema que anomenem precomanda, a la que es pot accedir a partir del divendres 
dia 6 i fins al dimarts dia 10, a la següent pàgina web i codis d’accés: 
 
   www.comercialgironallibreries.com  
   escola:  cabrera 
   codi accés:  5538 
 
- Aquesta reserva l’heu de realitzar com a molt tard, a la nit del dimarts dia 10 de setembre. 
- El dijous dia 12, les famílies rebran un correu electrònic amb la còpia de l'albarà, on se'ls 

indicarà un número de compte i l'import dels llibres i quotes que hauran de pagar. 
- Divendres dia 13,  ÚNIC DIA DE PAGAMENT :  les famílies només disposaran d'aquest dia 

per a realitzar el pagament d'acord amb el correu que els ha arribat. Immediatament, després 
d'efectuar el pagament hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça correus-
escoles@comercialgironallibreries.com indicant l'institut, el nom de l'alumne, el curs i l'import 
que han pagat. 

- L'enviament dels llibres només es farà al domicili particular amb unes despeses de 6 euros en 
concepte de despeses d'enviament; i els llibres es rebran a partir dels 15 dies laborables des del 
dia del pagament. 

 
BANC DE LLIBRES 
 
- El dilluns dia 9, l’AMPA estarem a la biblioteca de l’Institut per distribuir els llibres del banc, 

per aquells nens i nenes que participen. Els horaris seran segons els curs de : 
 16h a 18h, pels alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO 
 18h a 20h, pels alumnes de 4t ESO i 1r i 2n BATX. 

 
Per aquelles famílies que tinguin problemes per realitzar la precomanda, l’AMPA tornarem a estar  
a la biblioteca de l’Institut el dimarts dia 10, de 19:00 a 21:00h, per  ajudar a tothom que tingui 
problemes en la gestió de compra de llibres. 
 
Restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte, 
 
Atentament, 

La Junta de l'AMPA 
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