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Benvinguts a la plataforma de reserves en línia de Llibres Text 

Servei a l’INS Ermessenda de Girona 
 

La compra de llibres en línia es podrà fer des del 28 de juny al 20 de juliol. 
 

 

 

Passos a seguir per fer la reserva de llibres: 

 
 

1. Entreu a la pàgina web  www.llibrestext.com 

 

2. Accediu a la pestanya ALUMNES (part superior del web). S’obrirà una pantalla on es demana el 

“número facilitat per centre”. Aquest número és: 181379 

 

3. Cliqueu NOU USUARI per poder-vos registrar i empleneu les dades sol·licitades.  

 

4. Un cop registrats, escriviu el nom de l’alumne/a i trieu el nivell que realitzarà el vostre fill/a el 

curs vinent. Feu clic a ALTA NOVA RESERVA.   

 

5. S'obrirà el llistat de llibres i material del curs triat, podreu escollir allò que necessiteu (fent clic 

a sobre de la descripció veureu la foto). Un cop feta la tria, assegureu-vos que és correcta 

(podeu modificar la reserva abans de fer la confirmació). Finalment cliqueu  ACCEPTAR.  

 

6. Un cop triats els llibres se us demanarà confirmar l’adreça d’enviament (cost: 3,63€). Els llibres 

s’enviaran a l’adreça indicada en els terminis establerts.  

 

7. Trieu la forma de pagament (targeta o transferència bancària al nombre de compte que 

s’indica). 

 

8. Un cop triada la forma de pagament, rebreu un correu informant-vos de la vostra reserva. 

 

9. En cas que vulgueu consultar dades o fer una nova reserva, aneu a USUARI JA REGISTRAT. 

 

10. Podeu imprimir la vostra factura directament a la pestanya FACTURES.  

 

 
 

 

 

OBSERVACIONS 

� Amb el pagament de la quota de l’AMPA (20 euros; 30 euros 1r i 2n germà; i 35 euros 1r, 2n i 3r germà) 

s’efectuarà un descompte (15% en els llibres de text i material, i 5% en les lectures). 

� Totes les comandes se serviran a partir de l’última setmana de juliol al domicili que especifiqueu. 

� 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 després 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 notifiquem que hi ha un llibre pendent, aquest el 

rebrà directament al centre.  

� Del dia 6 al 22 de setembre hi haurà un 2n període de compra en línia NOMÉS per als alumnes que hagin 

realitzat exàmens extraordinaris de setembre.  

� Per dubtes podeu contactar amb LLIBRES TEXT SL a través de: incidencia@llibrestext.com  i del tel.: 902 820 727 


