CAMPUS DISTRIBUÏDORA

AMPA ESCOLA

C/ Melcior de Palau, 145

ERNEST LLUCH

VENDA DE LLIBRES CURS 2021-2022
Benvolgudes famílies,
Seguint amb l’experiència dels cursos anteriors, per a facilitar la compra de llibres de text a les famílies,us oferim l’adquisició
d’aquests mitjançant la distribuïdora CAMPUS. Per a poder fer ús d’aquest servei i per gaudir del descompte caldrà, com a
condició indispensable, fer la comanda en les dates corresponents (del 1 al 15 de juliol) i ser soci de l’AMPA (1 soci per
família).

La quota de socis de l’AMPA es farà per la plataforma de llibres pels alumnes de P5 a 6è.

COM FER LA RESERVA DELS LLIBRES
●

Totes les comandes es faran a través de la pàgina web: campusllibres.com

codi d'usuari: lluch
clau d'accés: 12620

●

Tot seguit apareix la pantalla de benvinguda: Entreu al menú “ACCÉS ESCOLES” de la pantalla,
introduïu el codi d'usuari i la clau d’accés tant pels alumnes empadronats a Abrera com els no empadronats.

● Seleccioneu el cicle i curs que es desitgi (curs corresponent a

2021 / 2022) i si el menor està empadronat o no.

● Per fer la comanda, si sou nous usuaris us haureu de donar d’alta com a usuari i crear un compte fent
clic aquí.
● Pel usuaris del curs passat només cal que accediu a Accedir al teu compte

Correu del pare/mare o tutor legal
Nom i cognom del pare/mare o
tutor legal

● Seleccioneu els articles que es necessiteu i premeu «continuar».

Introduïu el nom i cognoms de l’alumne i «afegir al cistell». Un cop facilitades les dades de l’alumne, la comanda
queda en el cistell on teniu la possibilitat de modificar o anul·lar sense problemes.

Següent pantalla

● En cas de tenir més d’un/a fill/a s’ha de prémer <<continuar comprant >>

o

Si no hi ha més fills/es prémer << procés de pagamentt>>

Se

Següent pantalla � confirmació de dades per la factura prémer <<confirmar>>

● Es pot fer el pagament per targeta de crèdit o transferència bancària. ( en cas d’incidència posar-se
en contacte amb la distribuidora)

Tarja de crèdit
Transferència bancària
També heu d’acceptar els
termes i condicions

● La plataforma restarà oberta des de l’1 de juliol fins al 15 de juliol, (després d'aquesta data es tancarà el
procés de comanda).
● Cal tenir en compte que els pagaments per transferència bancària es fan efectius a la web en dos dies
aproximadament.
● Campus tramitarà totes les comandes confirmades i amb el pagament realitzat
● Llibreria Campus no es responsabilitzarà de cap comanda en el cas de no seguir les instruccions.

QUAN I COM ES LLIUREN LES RESERVES DE LLIBRES
●

Tal i com ja es va fer el curs passat, aquest curs no es farà entrega de llibres per part de l’AMPA i
els llibres seran entregats directament a la classe a cada alumne/a, els quals seguint les
indicacions dels mestres es quedaran a l’escola o aniran cap a casa.

●

LA COMPRA DEL MATERIAL D’INNOVAMAT (MATEMÀTIQUES) NOMÉS ES PODRÀ COMPRAR A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CAMPUS, PER TANT NO ES PODRÀ ADQUIRIR A CAP ALTRE LLOC.

●

Cal que sapigueu que el centre no pot fer-se responsable dels llibres comprats en altres llocs o fora dels
terminis aquí indicats.

Important: No folrar ni posar nom als llibres fins que es comprovi que són els adequats. Conserveu
la factura, per si cal fer algun canvi.

NOTA: EN EL CAS QUE NO PUGUEU TRAMITAR LA COMANDA PER INTERNET,
POSEU-VOS EN CONTACTE AMB CAMPUS LLIBRES, PER AJUDAR-VOS, AL TELÉFON
93.490.38.87 O CORREU contacto@llibreriacampus.com (de 9h00 a 14h00 y de 16h00 a 19:30h) DE
DILLUNS A DIVENDRES.

Amb el desig que aquest servei resulti eficaç, còmode i segur per a vostès, rebeu una cordial salutació.
AMPA ESCOLA ERNEST LLUCH

