
AMPA ESCOLA ELS ÀNGELS 
Tlf.  977.54.84.35   
familiaelsangels@gmail.com 
FACEBOOK: AMPA ELS ANGELS 
 
 
Benvolgudes famílies: 
 
De cara a facilitar-vos la compra dels llibres de text per al curs 2020-2021, l’AMPA us ofereix, 
en col·laboració amb la distribuïdora GARMAR CB, la possibilitat d’efectuar la compra 
directament via online. 

 
El procés de compra online s’activarà el  22  DE JUNY  i es mantindrà actiu fins el  15  DE 
JULIOL 2020.  
 
INSTRUCCIONS  per fer la compra online són les següents: 

 

 Accedir a  la pàgina web https://garmar.net/ (Ctrl+clik per a seguir vincle) on trobareu 
un TUTORIAL per a fer la compra es molt senzill:  
 

o Clicar damunt de compra llibres CURS 2020-2021 
o Registrar-se i anotar el nom  de l’alumne. 
o Nova comanda i posar el CODI:   elsangels2020 
o Seleccionar curs i afegir a la cistella els llibres que necessiti. 
o Finalitzar la comanda, anar a caixa per pagament, de manera segura, 

mitjançant targeta bancària.   
o De manera immediata es rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la 

compra 
 
Per poder fer la comanda caldrà pagar la quota de soci d’AMPA (cost de 25 € més 5 € a partir 

del segon fill). 

Recordar-vos que el Projecte Innovamat és un material digital i per tant no el trobareu a les 

llibreries. L’adquisició d’aquesta llicències es farà amb la mateixa comanda seleccionant 

INNOVAMAT o mitjançant una transferència al compte de l’escola (el cost és el mateix).  

 
RECOLLIDA DE LLIBRES  
Els llibres s’entregaran directament a les tutores dels vostres fills/es al setembre. Es 

comprovarà el pagament de SOCI per poder fer l’entrega.  

 
 
AVIS: 

 Cal revisar atentament la llista perquè una vegada realitzat el pagament no es podran 
efectuar devolucions. Només es podran fer canvis en el cas que els llibres tinguin un 
error d’impremta o hagi un error en el paquet preparat per GARMAR CB. 
 

Esperem que aquest nou sistema agilitzi i faciliti la gestió de la vostra compra de llibres. 
Aquelles famílies que no puguin realitzar la comanda on-line (LLIBRES ADAPTATS, PROBLEMES 
ECONÒMICS...) poden comunicar-ho a l’AMPA mitjançant el correu electrònic 
comandesampa@gmail.com i mirarem de solucionar-ho. Qualsevol dubte sobre l’adquisisó de 
llibres s’atendrà al mateix correu electrònic.  
 

L’AMPA    
 

        A Tarragona, 22 de juny de 2020  
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