
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies: 
 
De cara a facilitar-vos la compra dels llibres de text per al curs 2020-2021, l’ampa de l’institut us 
ofereix, en col·laboració amb la distribuïdora GARMAR CB, la possibilitat d’efectuar la compra 
directament via online. 

 

El  S E G O N procés de compra online s’activarà:  
 el  24  D'AGOST  i es mantindrà actiu fins el  03  DE SETEMBRE 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. (Millor registrar-se a nom del pare o mare i a 

continuació en acabar, posar el nom del fill "alumne" on es demana). 
o Nova comanda i posar el CODI:   ampainscamarles20 
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 
o IMPORTANT, marcar la casella "QUOTA AMPA" per cada alumne. Necessari per a que 

la comanda es pugui fer correctament. 
 

  
ENVIAMENT DE LLIBRES  
 

 Els llibres s’enviaran a domicili a partir del 15 de setembre 2020, per missatger, per tant el 
domicili que poseu serà molt important per rebre'ls. 

 
 

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.  

 PER TANT, TENIR EN COMPTE  LES ASSIGNATURES OPTATIVES. LES QUE HO SON JA HO 
POSSEM A CONTINUACIO DE CADA LLIBRE i EL ALUMNE TE QUE TRIAR. 
 
 
Esperem que aquest nou sistema agilitzi i faciliti la gestió de la vostra compra de llibres. 

 
 

                                                                                                 La Junta del Ampa. 
 
 

        A     Camarles  , 29   de juliol  de 2020 

AMPA INSTITUT DE CAMARLES                          CURS 2020/21  

SEGONA COMANDA DE LLIBRES 
         


