
AMPA INSTITUT SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

LLIBRES 2018 / 2019 
 
Benvolgudes Famílies, 
 
Us informem de les novetats i dels detalls de la venda dels llibres de text que l’AMPA organitza pel proper 
curs 2018 / 2019: 

 
1. Hem contractat la mateixa distribuïdora de llibres de l'any passat per a gestionar la compra de llibres 

nous del proper curs. Aquest any, l'Ampa no gestionarà el mercat de llibres de segona mà sinó que es 
tractarà un intercanvi de mutu acord entre els alumnes. 

2. Utilitzarem el sistema que anomenem "precomanda". 
 

3. Aquesta precomanda la podreu realitzar a través de la pàgina web de l'empresa distribuïdora de 
llibres de text que hem contractat. Les dades d'accés són: 

 
                     www.comercialgirona.cat/comandes                   Codi ESCOLA: feliu  

                                                         Codi d'ACCÉS: 5672 
 

4. Terminis per realitzar la precomanda: 
 

Primer període 
(Alumnat amb assignatures aprovades) 

De l'1 de Juliol al 21 de Juliol 

Segon període  
(Alumnat pendent avaluació setembre. A tenir 
en compte que el termini aproximat d'entrega 
és de mínim 15 dies des de la finalització del 
termini) 

Del 6 de Setembre al 20 de setembre 

 

5. Al fer la precomanda haureu d'escollir l'opció de pagament: 
a) Pagament en el mateix moment amb targeta de crèdit/ dèbit. 
b) Pagament per transferència, fins el dia 10 d'agost, al compte de La Caixa ES31 2100 0002 5502 

0198 2846. És important que al realitzar el pagament indiqueu el nom de l'alumne i el curs o 
el codi de la precomanda online a fi de facilitar la identificació de l'ingrés efectuat. 

 

6. També tindreu l'opció d'escollir com voleu rebre els llibres: 
a) rebre'ls directament a l'institut a l'inici de curs (sense cost addicional). 
b) rebre'ls al domicili amb un cost de 6€ (cal marcar l'opció de despeses enviament a domicili) i 

recomanem que faciliteu una adreça de contacte (feina, casa...) on habitualment pugueu 
rebre el paquet que entregarà un missatger a partir de l'1 de setembre 

 

7. Tots els que sigueu socis de l'AMPA tindreu un descompte sobre el preu de venda al públic dels llibres. 
Si no sou socis també els podreu adquirir però en aquesta ocasió serà sense descompte. En cas 
d'adquirir els llibres amb descompte i no ser soci, es retindrà el lot fins al pagament de la quota.  
 

8. Per a qualsevol consulta o incidència podeu contactar directament amb la distribuïdora a través del 
correu electrònic comercialgirona@grn.cat. 
 

Restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte, 
Atentament 
 

La  junta de l'Ampa 

http://www.comercialgironallibreries.com/

