RESUM COMPRA LLIBRES ON-LINE 2021/22
Escola Vall del Terri
Passos a seguir per fer la seva reserva de llibres:
Entrar a la pàgina web : www.llibrestext.com
Accedir a la pestanya “ ALUMNES” s’ obrirà una pantalla on els demana el
“número facilitat per centre”.
El número és:

21589- Empadronats a Cornellà
212589- No empadronats a Cornellà
– Clicar “nou usuari” per fer el registre .
– Ompliu les dades sol·licitades.
– Un cop registrats, triar quota Ampa i posar el nom de l’alumne i triar el PRÒXIM curs a
realitzar.
– Clicar a “alta nova reserva”.
– Pagament quota AMPA obligatòria.
– Seleccionar els llibres/materials que necessiteu.
– Un cop feta la tria, assegureu-vos que és correcte.
– Per fer una segona reserva clicar “he de fer una altre reserva”.
– Triar la forma de pagament.
Rebreu un correu amb la vostra reserva, triga entre 24 / 48 hores en aparèixer com confirmades.
Podeu consultar les vostres reserves a la pestanya “reserves” dins del seu accés.

✓ El període d’obertura de la venda on-line és del 25 de juny al 20 de Juliol
Els llibres els trobarà l’alumne el primer dia de curs a la seva aula.
NOTA: 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 màxim de 15 dies de rebre
els llibres.
Si en el moment de la recepció, en l’ albarà de continguts troba que li notifiquem que hi ha un
llibre/material pendent, aquest el rebrà directament al centre.

Factures: La vostra factura la podeu imprimir directament a la pestanya “Factures”.
Per dubtes podeu contactar amb LLIBRES TEXT S.L. a través
incidencia@llibrestext.com
Telf. 972 527 427

RECORDEU QUE LA COMPRA DE SAMARRETES I DESSUADORES TAMBÉ
ES REALITZA EN EL MATEIX PERIODE DE TEMPS QUE LA COMPRA DE
LLLIBRES, TROBAREU LA INFORMACIÓ A LA NOSTRE WEB:
www.ampavalldelterri.cat
Si teniu cap altre consulta, podeu adreçar a llibres@ampavalldelterri.cat

