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Palafrugell,  juny 2020 
     

Benvolgudes famílies,  

Desitgem que tots estigueu bé i que a poc a poc hàgiu pogut anar recuperant la normalitat                 
tan esperada. Donat que el proper curs el vostre fill/filla comença l’Educació Secundària             
Obligatòria al nostre centre, ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos la             
benvinguda, així com per informar-vos d’alguns detalls que ara mateix podem precisar pel             
curs 2020-21. 

En primer lloc volem avançar-vos la informació del material escolar i del procediment per              
adquirir els llibres pel curs que ve. Aquest material està pensat per poder treballar des de                
l’escola i, si malauradament es tornés a donar el cas, poder seguir amb normalitat des de                
casa.  

En el següent enllaç trobareu també les activitats extraescolars que us proposem pel curs              
20-21.  

Per poder resoldre tots els dubtes que us puguin sorgir i comentar-vos tots els aspectes               
organitzatius del curs,us convoquem el proper dijous 25 de juny a les 8’30 del vespre a                
una reunió informativa al següent enllaç meet: https://meet.google.com/wcs-rqtq-dkk 
 
Material escolar 
 
Els llibres de text es compraran del 22 de juny al 13 de juliol a través de la plataforma,                   
adjunt trobareu el document amb totes les instruccions. Advertiu que els alumnes que no              
veniu del centre Vedruna no hi podreu accedir fins dijous que us explicarem com accedir-hi i                
us donarem el codi per activar-la.  
 
De material escolar només caldrà 1 llibreta de 120 pàgines amb diferents colors, 1 carpeta               
classificadora amb diferents apartats i 1 calculadora científica. 
 
Al llarg d’aquests quatre cursos els alumnes utilitzaran un ordinador chromebook personal            
que es finançarà mitjançant  rènting al llarg dels quatre anys. L'alumne tindrà a la seva               
disposició aquest ordinador per poder-hi treballar dins l’aula a totes les assignatures que es              
requereixi, alhora que disposa d’ una assegurança especial en el cas que sigui necessari              
disposar d’ell fora del centre. Per poder fer-ne  us caldrà  haver pagat prèviament una quota               
anual de 140 € que trobareu quan feu la comanda de llibres.  

 
L’equipament esportiu és obligatori, el podeu adquirir també a través de la plataforma, a              
la pestanya que hi posa Rompoda. Si teniu dubtes de la talla podeu passar per la secretaria                 
del centre a provar-lo abans de fer la comanda.  Recordeu que cal marcar cada peça de                
roba amb el número del curs del seu fill/a i amb les inicials del nom i cognoms. 
 
Esperant saludar-vos dijous, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o             
aclariment.  
 
Atentament,  L’equip directiu . 
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Procediment per a l’adquisició de llibres de text i material escolar           

2020-21: 

 

 Els llibres de text i el material esportiu  es compraran a través de la plataforma  

 

Com fer-ho?  

 

1. Entreu a la web de pratsdelacarrera.org , accediu a la plataforma amb el codi de               

pares que us hem facilitat.  

                Accés plataforma  

 

2. A la part inferior de la pàgina trobareu “Passarel·les a altres aplicatius”, podreu             

fer clic a la icona LLIBRES I MATERIAL i seguir les instruccions de compra. 

3.  

 

4. Dins la plataforma podreu accedir a la compra en l’apartat superior COMPRAR            

LLIBRES. 

 

5. Començar la compra seleccionant el curs de l’alumne a través del desplegable i             

fer clic a COMPRAR. Apareixeran tots els llibres necessaris pel proper curs            

escolar (fent click sobre la descripció podreu veure una fotografia i l’ISBN del             

llibre). Hi haurà llibres, llicències o quotes que són obligatoris i no es podran              

desmarcar. Tot seguit se us indicarà si voleu fer la compra del MATERIAL             

INDIVIDUAL de l’alumne. Per finalitzar aquest procés marcar CONFIRMAR         

COMPRA. 

 

6. En el següent pas, disposareu d’un resum de la compra. Si heu de realitzar la               

comanda d’un altre alumne marqueu He de fer una altre reserva i repetiu el              

procés anterior. Si ja heu acabat marcar Finalitzar compra. 

 

7. Triar forma de pagament: 

 

Pagament Total (opcions: Visa/Codi de barres/Transferència). 

 

Pagament Fraccionat (opcions: CODI DE BARRES).  

 

Imprimir el full per realitzar la primera part del pagament, en un termini de 48 

hores d'haver fet el primer pagament, rebreu un mail amb un nou codi de barres 

per fer el segon pagament. 

 

*Les opcions de Codi de barres/Transferència queden comptabilitzades al cap de 48h.            

Els 

pagaments amb visa són automàtics. Es recomana deixar pagada la reserva abans del 9  

d’agost. 

 

Un cop finalitzat el procés rebreu un mail amb la còpia de la reserva. 
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8. Període de compra: 

 

La plataforma de compra estarà oberta del dia 22  de juny al 14 de juliol. 

En el moment de fer el pagament Llibres Text enviarà un missatge que en el plaç de 17                  

dies hàbils rebrà el paquet. Quan surti el paquet se li enviarà un mail informant que ja                 

ha sortit i que en un plaç de 24-48H li serà entregat. 

 

9. Devolucions: 

 

Les devolucions per motius aliens a qualsevol error o incidència, les realitzarà el             

pare/mare/tutor directament a través de la plataforma online, on s’ indicaran els passos             

a seguir i juntament amb el full de devolució. Devolució a càrrec el pare/mare/tutor. 

 

Si la devolució es degut a un error de servei global o defectuós global es gestionarà                

internament entre el centre i Llibres Text sense cap cost. Es marcarà un dia únic de                

recollida. 

 

Si la devolució es degut a un error de servei individual o defectuós individual es               

gestionarà a través de la plataforma on line, on s’ indicaran els passos a seguir i                

juntament amb el full de devolució. 

 

No s’admetran devolucions i reclamacions passat 15 dies del començament del curs.  

Totes les devolucions han de ser prèviament notificades i acceptades per Llibres Text. 

 

 

10.Incidències: 

 

Per tramitar incidències, hi ha el correu d’atenció als alumnes Vedruna           

consultavedrunacat@llibrestext.com, segueixen el mateix procediment que les       

devolucions, però no ens han de retornar el llibre, es queden al centre i pactem un dia de                  

recollida a finals de setembre, primers octubre. Ho gestiona la persona encarregada dels             

pendents. 

 

 

Per qualsevol consulta podeu contactar amb LLIBRES TEXT S.L.  a través de: 

 

Correu electrònic: info@llibrestext.com 

 

Horari atenció al públic: de 11h a 13h i de 17h a 19h - tel. 972527427  
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