
AMPA INS EL PEDRÓ (L’Escala)                                                       
Curs 2018-19

Benvolguts/des mares i pares,

Ens dirigim a vosaltres per donar-vos la benvinguda a l’ Institut “El Pedró” de l’Escala i
animar-vos a participar i formar part de l’associació de Mares i Pares d’alumnes.

Una de les primeres activitats que realitzem al centre és la de facilitar la compra de 
llibres mitjançant internet i amb la col·laboració de “Llibres TEXT” a la seva pàgina 
web. (Full explicatiu annex al text) i enguany, com a novetat,  provarem la compra-
venda de segona mà.

La compra per internet us permetrà fer la comanda fàcilment des de casa i amb 
l’avantatge de rebre els llibres del curs al vostre domicili, sense cap cost afegit.Tot 
això amb un descompte del 15%, simplement per ser socis de l’AMPA. La quota de 
l’AMPA és de 22€ per família i s’abonarà quan es vulgui fer la comanda dels llibres. Si 
no aboneu la quota, el sistema no us deixarà fer la comanda.

L’Associació està obligada a tenir el cens dels socis (AMPA), per aquest motiu us 
demanem que ompliu les vostres dades i les dipositeu a la bústia de l’AMPA a l’INS.

Nom i Cognoms de la Mare o el Pare: ..........................................................................................

NIF ....................................................................................................................................................

Nom i Cognoms del fill o dels fills: ..........................................................................................

..........................................................................................................................................................

Adreça : .................................................................. Població : ..................................... CP : ...........

Correu electrònic: ................................................... Telèfon : ...........................................................

Data : ...................................................................... Signatura : 

Privadesa-Les dades facilitades pels socis podran quedar recollides en fitxers de l’AMPA IES El Pedró com a responsables i amb les següents dades: C/. 
Mirador del Pedró S/N (l’Escala), NIF G-17720160 i la finalitat dels quals és donar suport com a col·laboradors i mantenir-los informats sobre qüestions 
relatives a la nostra activitat. Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i 
signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic 
ampaelpedro@gmail.com. La tramesa dels formularis inclosos en el full implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que l’AMPA IES El Pedró faci les 
cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. 



COMPRA  DE  LLIBRES

Compra-venda de llibres de segona mà

El proper  mes de juliol de les 19h a les 21h, a l’Espai Jove l’Esbotzada, situat a l’avinguda 

Girona núm 40 es portarà a terme la compra-venda de llibres de segona mà pel curs 2018-19 

per totes les famílies interessades.

L’objectiu és que aquells alumnes  que tinguin llibres, utilitzats durant el curs 2017-18 i siguin

vàlids pel curs 2018-19, puguin vendre els seus llibres en aquest espai .

Hi haurà una llista dels llibres que es necessiten pel curs 2018-19 penjada  indicant el cost de 

venda en les llibreries i amb el cost acordat per l’AMPA.

Hi haurà un preu comú per tots els llibres de text i un altre pels llibres de lectura de batxillerat

(d’ESO no hi haurà cap llibre de lectura per fer la venda-compra ja que l’AMPA els ha 

comprat , són socialitzats i ja hi són en el centre)

Com més alumnes puguin aportar els seus llibres a la compra-venda més famílies es podran 

veure beneficiades d’aquesta activitat oberta a tothom.

Enguany la compra vendra es realitzarà:

El dimecres 18 de juliol pels alumnes que el curs 2018-19 cursaran 1r, 2n i 

3r d’ESO

El dijous 19 de juliol pels alumnes que el curs 2018-19* cursaran 4t, 1 i 2n 

de batxillerat

 

Compra online de Llibres Text 

Passos a seguir per a fer la seva reserva de llibres:

Entrar a la pàgina web : www.llibrestext.com

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

El número és : 32917

Clicar  “nou usuari” per poder-vos registrar i empleneu les dades sol·licitades. O “ usuari ja
registrat”, en el cas que vulgueu consultar dades o fer una nova reserva.

Un cop registrats, posar el nom de l’ alumne i triar el pròxim curs a realitzar , clicar a “alta 
nova
reserva”.

S'obrirà el llistat de llibres del curs triat, podreu escollir els que necessiteu. Fent clic sobre de



la descripció veureu la foto. Un cop feta la tria, assegureu-vos que és correcte, podeu
modificar la reserva abans de fer la confirmació, i acceptar.

Triar la forma de pagament ( targeta, codi de barres o transferència bancària ), un cop triat
rebreu un correu informant-vos de la vostra reserva. Les reserves que es facin amb codi de
barres o transferència, triguen entre 24 i 48 hores en aparèixer com confirmades.

L’ obertura de la compra online és pot realitzar  :  

 De l’ 11 de juliol fins el 10 d’agost (ambdós inclosos).
 Del 7  fins al 15 de setembre (per l’ alumnat que ha de recuperar 

assignatures el mes de setembre).

 Si alguna família necessita ajuda en la compra online el 17 i  el 18 de juliol de 10 a 13h 
en el mateix centre el Pedró disposaran de la col·laboració d’un membre de l’AMPA per fer 
aquesta gestió.

NOTA: Per fer devolucions o comunicar una incidència heu de seguir els passos que trobareu a
la pestanya devolució / incidència. Aquestes es poden fer en un termini de 15 dies de rebre 
els
llibres. Un cop passat el termini no s’ admetran les devolucions.
Si en el moment de la recepció, en l’ albarà de continguts troba que li notifiquem que hi ha un
llibre pendent, aquest el rebrà directament al centre, no al domicili.

ENVIAMENT SUBVENCIONAT PER L’AMPA: rebrà un mail el dia de l’ enviament de la seva 
reserva, si en un termini de 72h /una setmana no ha rebut la seva caixa, ens ho poden rec 
lamar .

Factures: La vostra factura la podeu imprimir directament en la pestanya factures.

Per dubtes podeu contactar amb LLIBRES TEXT S.L. a través del correu o telèfon:
info@llibrestext.com o tel 902820727

TINGUI A MÀ EL NÚMERO DE CENTRE I EL NÚMERO DE RESERVA

Llibres Text.SL. Pol. Empordà Internacional C/ Castelló Nº 5, 17469, Vilamalla, Girona.
Tel.972527427.Info@llibrestext.com.www.llibrestext.com


