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Benvolguts 
 
Primer de tot, esperem i desitgem que estigueu tots bé. 
Fa 7 anys, Llibres Text va decidir apostar per la venda de llibres i material a través de la seva 
plataforma digital, és a dir la Venda On-line, durant aquest temps hem vist com any rere any 
més centres s’adherien a aquest sistema amb èxit. 
En tant que la nostra prioritat és facilitar l’adquisició de tots els llibres i material per al curs, als 
pares. Aquest sistema no l’havíem utilitzat a les escoles de Figueres i rodalies donada la 
proximitat de la nostra botiga. 
Aquest any, degut a la situació actual i per un sentit de prudència, no obrirem la botiga física, ja 
que serien inevitables les llargues cues per poder respectar les distàncies de seguretat exigides, 
tenint en compte que és una venda que, per molt que vulguem allargar, es produeix en molts 
pocs dies i hi ha molta afluència de gent. 
Sabem que és una mesura que implica alguns canvis però creiem que si podem evitar córrer 
cap risc, és la nostra responsabilitat fer-ho. 

 

Per tal de que no us suposi cap dificultat fer la compra us desglossarem com 

realitzar-la: 

Accedir a www.llibrestext.com 

Accedir a Escoles 2020-21 
Localitzar la població 
Localitzar el centre 
Localitzar el curs ( fins  aquest punt podeu veure si tenim la llista del vostre centre, si no la trobeu ens 
podeu trucar al 972527427) 
Llavors registrar-se (omplir tots els camps obligatoris) 
Localitzar població 
Localitzar centre 
Localitzar curs 
Triar els llibres que el vostre fill/filla necessita ( tot el que apareix al llistat és el que el centre ha demanat 
i el fill/filla necessita, no cal que ho compreu, en cas de ja tenir-ho) 
Confirmar la compra 
Omplir les dades de facturació i enviament (les comandes es serviran amb un màxim de 17 dies de  la 
data del pagament (a partir del 20/7) (com que són dies que hi ha gent que no està a casa, poseu una 
adreça on es pugui fer l’entrega) 
Mètode de pagament (les comandes fetes fins al 14 d’Agost tindran els ports gratuïts, facilitant les 
entregues. Les reserves fetes a partir del 15 d’agost incloses carregaran els ports) 
Seleccionar  SEMPRE TIPSA ja veureu que l’ import es 0 ( només les comandes fetes fins al 14 d’Agost) 
Triar la forma de pagament, el pagament amb targeta és automàtic, les transferències poden trigar fins a 
3 dies, segons el banc, a actualitzar-se. 
Un cop triada la forma de pagament, seguir les instruccions. 
Rebreu un correu confirmant la comanda i un correu quan el paquet surti del nostre magatzem, 
recordeu que les comandes es començaran  a servir a partir del 20 de juliol amb un termini màxim de 17 
dies des de que la reserva queda com a pagada. 
 

Per a qualsevol dubte ens podeu trucar al 972527427 (9:30-1:00 i de 15:30-18:00) 

de dilluns a divendres o enviar un mail a web@llibrestext.com 
 
També us volem recordar que a la pàgina principal trobareu un resum dels quaderns de 
vacances per que els vostres fills/filles es preparin per al proper curs. 
 

Gràcies per la vostra confiança i que passeu un Bon estiu!! 
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