
 

 

VENDA DE LLIBRES CURS 2020-2021 

Benvolgudes famílies, 

Enguany, la venda de llibres de text serà ONLINE, inclosos els llibres de vacances. 

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 2020-2021. 

COM FER LA COMANDA DE LLIBRES 

Totes les comandes es faran a través de la pàgina web: 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 2020-2021). 

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

Per poder accedir a iniciar compra, hauran d’entrar amb les claus i correu electrònic 

de l’any anterior o bé donar-se d’alta, com usuari com a nou client. S´iniciarà el procés 

de registre com a client.  

RECORDEU quines claus s'introdueixen al registre d'usuari per poder entrar posteriorment 

si calgués.  

● 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 d'afegir els 

lots dels germans. 

● Com a últim pas haurà de “confirmar comanda” (aquest botó el trobarà dins de la 

seva cistella). D'aquesta manera la comanda queda definitivament demanada (no 

es pot modificar posteriorment). Campus tramitarà totes les comandes 

confirmades i amb el pagament realitzat.  

● Es realitza un únic pagament de la quota de l’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 12 de juliol, desprès 

d´aquesta data es tancarà el procés de comanda.   

http://www.campusllibres.com/


Es podrà pagar amb targeta o transferència bancària. 

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

instruccions. 

 

LLIURAMENT DE COMANDES 

 

ENTREGA A L’ESCOLA 

 

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. 

 

ENTREGA A DOMICILI 

El lliurament de les comandes està previst del 24 al 31 de juliol aproximadament, 
sempre i quan el Covid-19 ens ho permeti. 
Els lliuraments es realitzaran a l’adreça indicada en el moment de formalitzar la 
comanda. 
Les despeses d’enviament es calculen que siguin des de 3.00€ a 5.00€ depenent del pes 
total de la comanda.   
Preguem que tingueu en compte l’adreça escollida per facilitar el lliurament i evitar les 
absències. 
Un dia o dos abans de la data de lliurament rebran de l’agència de transport un avís per 
correu electrònic. 
  

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. 

 

Moltes gràcies per la vostra comprensió 

 

LA JUNTA 

15/06/2020 
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