
 

 

VENDA DE LLIBRES CURS 2019-2020 

Benvolgudes famílies, 

Enguany, la venda de llibres de text serà ONLINE, excepte els llibres de vacances que es vendran 

a l’escola el dia 27/6 de  09:30h a 14:00h 

 Per a poder fer ús d´aquest servei i gaudir de la subvenció del 50% de l´ajuntament caldrà com a 

condició INDISPENSABLE fer les comandes en les dates corresponents i pagar la quota de l´AMPA 

per al curs 2019-2020. 

COM FER LA COMANDA DE LLIBRES 

Totes les comandes es faran a través de la pàgina web: www.campusllibres.com  

(recomanem treballar amb Google Chrome). 

 Procés de tramitació de la reserva de llibres 

Entrar a la zona “ACCÉS ESCOLES” de la pantalla i introduir: 

                        Codi d´usuari: platon 

                        Clau d´accés: 20175 

Tot seguit apareix la pantalla de benvinguda 

Seleccionar el cicle i curs que es desitgi. ( curs corresponent a l´any 2019-2020) 

Sortirà una pantalla informativa amb la totalitat del lot necessari per a l´alumne. 

      Per  poder accedir a iniciar compra hauran de donar-se d’alta, com usuari, introduint les           

seves dades de nou. S´iniciarà el procés de registre com a client.  
Molt de compte amb quines Claus s´introdueixen com a registre d´usuari per poder entrar 

posteriorment si calgués. (no l´oblideu!!) 

Iniciar procés de selecció dels articles per preparar la comanda. 

Procedir a “afegir a la cistella”; el lot queda guardat. Es pot modificar abans de la data 

límit de tancament i abans de confirmar la comanda no oblideu afegir el lots dels 

germans. 

com a últim pas haurà de “confirmar pedido” (aquest botó el trobarà dins del seu 

“carrito”). D´aquesta manera la comanda queda definitivament demanada, no poden 

modificar-se posteriorment. Campus tramitarà totes les comandes confirmades i amb 

pagament realitzat. Es realitza un únic pagament de la quota AMPA per família. Ho 

podreu comprovar un cop confirmades les comandes en el moment del tràmit de 

pagament. 

 Es realitzarà el Pagament import total. 

La plataforma web estarà activa per a poder fer les comandes fins al 10 de juliol, desprès 

d´aquesta data es tancarà el procés de comanda.  Es podrà pagar amb targeta o 

transferència bancària. 

http://www.campusllibres.com/


Distribuïdora Campus no es responsabilitzarà de cap comanda en el cas de no seguir les 

instruccions. 

 

LLIURAMENT DE COMANDES 

 

Els llibres escolars seran lliurats directament en el centre escolar a la classe de cada 

alumne a l´inici del curs i per tant cada alumne trobarà els seus llibres a la taula el primer 

dia de classe. 

Cal que sàpiguen que l´escola no pot fer-se responsable dels llibres comprats en altres 

llocs o fora dels terminis aquí indicats. 

 

important: recomanem no folrar, ni etiquetar, ni posar el nom als llibres fins que es comprovi 

que són els adequats. Conservin la factura, per si cal fer algun canvi. 

Amb  el desig que aquest servei resulti eficaç, còmode i segur per a vostès, rebin una cordial 

salutació. 

NOTA: en cas de que no puguin tramitar la comanda per internet poden posar-se en contacte amb 

CAMPUS al telèfon: 934903887 o correu: contacto@llibreriacampus.com (de 9:00h a 14:00h i de 

16:00h a 19:30h) de dilluns a divendres. 

A més a més us informem que l´AMPA estarà presencial a l´escola el dia 27 de juny de 9:30h a 

14:00h, només per a persones que no disposin d´internet i/o tinguin dificultat amb l´idioma. Tan 

sols hi haurà una persona  així que preguem que vinguin  només les persones que realment 

necessitin d’aquest servei i així evitarem  cues interminables. (portar una targeta de crèdit si es 

disposa per agilitzar la compra). 

 

Moltes gràcies per la vostra comprensió 

 

LA JUNTA 

17/06/2019 

 

 

IMPORTANT: LES CLAUS QUE VAU FER SERVIR L’ANY PASSAT NO ESTAN ACTIVAS PER AQUEST 

MOTIU TINDREU QUE DONAR DE NOU L’ALTA DEL VOSTRE COMPTE DE CLIENT. 

mailto:tere@llibreriacampus.com

