
 
  AMPA IES DANIEL BLANXART                                                                                                    
 

VENDA DE LLIBRES CURS 2018-2019 ESO – BATXILLERAT  
 

 

Benvolgudes famílies,  

 

Seguint amb l’experiència dels cursos anteriors, per facilitar la compra de llibres de text a les famílies que així ho   

desitgin, l’adquisició pot realitzar-se mitjançant la distribuïdora CAMPUS, en les instal·lacions de la pròpia Escola. Per a 

poder fer ús d’aquest servei i per gaudir d’un descompte caldrà com a condició indispensable: fer la reserva i recollir els 

llibres en les dates corresponents. 

COM FER LA RESERVA DELS LLIBRES 

 

 
 1. Totes les comandes es faran a través de la pàgina web: www.llibreriacampus.com (treballar amb Google Chrome). 
 

 2.  Procés de tramitació de la reserva de llibres: 

         

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

recomanem 
                  Codi:              blanxart 

                   Clau d'acces: 34213   

 

 Tot seguit apareix la pantalla de benvinguda 

 Seleccioneu el cicle i curs que  desitgeu. (curs corresponent a l'any 2018 / 2019)      

 Sortirà una pantalla informativa amb la totalitat del lot necessari per a l’alumne. Pressionar el botó 

            Ver Detalle del Lote »  

 Cliqueu «Iniciar compra » . S’iniciarà el procés de registre com a client. Molt de compte amb quines claus 

s’introdueixen com a registre d’usuari (Iniciar sesión) per poder entrar posteriorment, si calgués.     

 Inicieu el procés de selecció dels articles per preparar la comanda.  

 Procediu a  «Guardar»; el lot queda guardat. Es pot modificar abans de la data límit de tancament. 

 Com a últim pas s’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 pagades. 

 

 

3. El termini per poder tramitar les reserves serà com a màxim el dia 24 de juliol de 2018, després d'aquesta data es 

tancarà el procés de comanda via web. I la podreu realitza a través de l’AMPA 

 

 Llibreria Campus no es responsabilitzarà de cap comanda en el cas de no seguir les instruccions. 
 

 

QUAN I COM ES RECULLEN LES RESERVES 
 

 

Els llibres de comandes web es recolliran a les instal·lacions de l’escola 

  

 

Trobareu la informació de l’entrega dels llibres de segona mà i nous en la circular de l’AMPA 

                               

 

 

 Cal que sapigueu que l’Escola no pot fer-se responsable dels llibres comprats en altres llocs o fora dels terminis aquí 

indicats. 

 

Important:  recomanem que  no folreu, ni etiqueteu, ni poseu el nom als llibres fins que es comprovi el primer dia de 

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

 

Amb el desig que aquest servei resulti eficaç, còmode i segur per a vosaltres rebeu una cordial salutació. 
NOTA:  EN EL CAS QUE NO PUGUEU TRAMITAR LA COMANDA PER INTERNET, PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES AL 

TELÈFON 93 490 38 87 o CORREU contacto@llibreriacampus.com (de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.30h) DE DILLUNS A 

DIVENDRES.    

http://www.llibreriacampus.com/
http://botiga.llibreriacampus.info/?verlote=287

