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AMPA LA VILA CURS 2016/2017 

VENDA DE LLIBRES - QUOTA DE SOCIS 

 

Benvolgudes famílies, 

Hem acabat un curs i ja ens preparem per al següent. Des de la Junta de l’AMPA, volem 
continuar oferint els serveis que donem a la comunitat educativa i en especial als nostres 
associats.  

Com en anys anteriors, la venda de llibres es farà a través de l’empresa 
LlibresText, mitjançant la seva web www.llibrestextonline.com. En aquesta web, 
podreu fer la comanda dels llibres i al mateix temps pagar la quota de socis de l’AMPA, 
que igual que els darrers anys és de 30 € per família.  

Aquest sistema de venda de llibres i de pagament de la quota de socis de l’AMPA ja fa uns 
cursos que funciona a la nostra escola amb un notable èxit. També, el fet de poder avançar la 
comanda al mes de juliol, facilita la tasca per tal de poder tenir tot el material a començament 
de curs. 

RECORDEU: Només en el cas que pagueu la quota de soci us podreu beneficiar d’un descompte 
del 18% en la compra de llibres i material escolar. (Com a cas excepcional, els llibres dels cursos 
d’infantil: P3, P4 i P5 ja tenen el descompte aplicat). 

A TENIR EN COMPTE: 

• REALITZACIÓ DE LA COMANDA s’haurà de realitzar entre els dies 1 i 15 de juliol de 2016 a través de 
la web (veure apartat: COMPRA ON-LINE).  

• COMPRA GUIADA DES DE L’ESCOLA: Per a totes aquelles persones, que no disposen dels mitjans 
necessaris per fer la compra a través d’Internet o simplement tenen dubtes, el dijous 07 de juliol de 
17:00 a 20:00h podran venir a l’escola (aula d’informàtica -3r. pis) per tal que els ajudem a fer els 
tràmits o bé per fer la comanda. La forma de pagament serà la mateixa: per targeta de crèdit, per codi 
de barres o transferència.  

•  RECOLLIDA DE LLIBRES: La comanda la podreu recollir a l’escola els dies 02 i 03 de setembre 
(divendres de 11:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00h i dissabte de 10:00 a 13:00h).  

• XANDALL I SAMARRETA: Aquests dies també es realitzarà la venda del xandall (39,50.-€) i la 
samarreta de l’escola (6,00.-€) que s’haurà de pagar en efectiu. 

• MENJADOR: Els alumnes que s’hagin de quedar a menjador de forma periòdica també podran 
entregar la fitxa d’inscripció.  

 

 

 
 

NOTA: Els alumnes de 1er i 2n curs, NO han de fer la comanda dels llibres via internet. Els llibres es 
vendran directament a l’escola els dies 02 i 03 de setembre (divendres de 11:00 a 13:00 i de 17:00 a 
20:00h i dissabte de 10:00 a 13:00h.  

Tots aquells que no facin la comanda dintre del període establert (de l’1 al 15 de juliol), 

podran demanar els llibres directament a l’empresa LlibresText (a través de correu 

electrònic o telèfon), però se’ls carregarà els ports corresponents. 
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PASSOS A SEGUIR PER FER LA COMPRA ON-LINE 

Entreu a www.llibrestextonline.com 

Accediu a la pestanya ALUMNES (part superior de la pàgina web). S’obrirà una pantalla on es 
demana el “número facilitat per centre”.   

El número és el  89416 

Cliqueu NOU USUARI per poder-vos registrar i ompliu les dades sol·licitades (L’alta es realitza com a 
qualsevol pàgina web: posar noms, adreça electrònica, curs...). 

La casella de pagament de la QUOTA DE SOCI DE L’AMPA està marcada per defecte. 

Trieu els llibres que necessita el vostre fill/filla el proper curs de la llista (Recordeu que els que deixeu 
marcada la casella de socis de l’AMPA tindreu un 18% de descompte). 

Escolliu el material escolar que desitgeu (Opcional). 

Un cop acabada la vostra reserva, cliqueu CONFIRMAR RESERVA (Abans comproveu que són els llibres 

correctes). 

Feu ACCEPTAR i trieu la forma de pagament (targeta de crèdit, codi de barres que haureu d’imprimir per 
tal d’ingressar l’import en un caixer de “La Caixa”, o transferència). Amb les dues últimes formes de 
pagament, tingueu en compte el termini per fer efectiu el pagament. 

Un cop fets els tràmits, rebreu un correu electrònic de confirmació de la vostra comanda. 

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l’empresa Llibres Text, S.L.  al correu electrònic:  

info@llibrestext.com  o al telèfon: 972527427. 

 
 

 

COMPRA GUIADA DES DE L’ESCOLA 

DIJOUS 07 de JULIOL de 2016 – ESCOLA “LA VILA” – 3r pis AULA D’INFORMÀTICA 

HORARI: de 17:00  a 20:00h. 
 

 

 

 

INGRESSAR QUOTA SOCIS DE L’AMPA (sense compra de llibres) 

Aneu a un caixer automàtic de “La Caixa” (No cal ser-ne client i es pot pagar amb qualsevol targeta de 

crèdit). 

Introduïu  la targeta i escolliu l’opció PAGAMENTS A TERCERS.  

Acosteu el codi de barres següent al lector del caixer.  

Ompliu els camps que us demana el caixer.  

IMPORTANT: Introduïu els cognoms i el nom i el curs 

(que farà el proper setembre) del vostre fill/filla.  

Demaneu el comprovant.  


