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Benvolgudes famílies, 

Us fem arribar els llistats de llibres i material didàctic per al curs 2021-2022. Igual que 

ens els darrers anys, l’escola gaudeix d’un servei de venda de llibres per tal que, 

aquelles famílies que així us interessi, pugueu encomanar de manera online els 

llibres de text del proper curs i, d’aquesta manera, facilitar-vos la compra i gaudir de 

descomptes. 

 

Aquest curs, però, hi ha les següents novetats en el procediment d’adquisició: 

1. Llibres de matemàtiques EMAT (des de P3 fins a 5è EP)  

a. Per tal d’adquirir-los, cal que llegiu el document adjunt. 

b. Arribaran al centre i s’entregaran als alumnes un cop hagi començat el 

curs. 

2. Resta de llibres de text: 

a. Els llibres s’han de pagar únicament amb targeta de crèdit. 

b. Les comandes sol·licitades i pagades es rebran al domicili de cada 

família; és  a dir, no es recolliran al Col·legi. 

 QUAN es pot realitzar la comanda? 

Les comandes es podran iniciar a partir del proper 1/07/2021 i fins al 18/07/2021. 

 COM s’ha de realitzar la comanda de llibres? 

Caldrà accedir a la pàgina web https://pedidos.llibrestext.com/pedidos, i seguir les 

següents instruccions: 

- Introduïr el codi del centre, que és 291. 

- Triar l’etapa i el curs en què es vol fer una comanda.  

- Omplir la resta de dades personals. 

- Escriure l’adreça completa on es volen rebre els llibres.  

- En cas de NO VOLER algun dels llibres del lot, cal DESMARCAR-LO. 

- Aceptar les condicions. 

- Enviar la comanda. 

- Únicament es podrà pagar la comanda a partir d’una targeta de 

crèdit. Es rebrà un correu on es detalla que tot és correcte. Si no es rep 
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aquest correu, significa que no s’ha dut a terme el procés de comanda de 

manera correcta i que aquesta no ha estat tramitada.   

- En cas d’alguna incidència (llibre en mal estat, erroni,...) caldrà fer la 

reclamació directament a l’adreça electrònica que apareix a la comanda 

safa@llibrestextonline.com 

 

És important escriure correctament el correu electrònic i l’adreça completa  ja 

que, en cas de no fer-ho, la petició no podrà ser atesa correctament. Com es 

comenta anteriorment, es rebrà al correu electrònic introduït la reserva amb l’import 

corresponent dels llibres adquirits. 

 QUINS descomptes s’estableixen? 

Pel fet d’emprar aquest sistema de comanda, es gaudirà d’un descompte en el preu 

dels llibres encomanats, entre un 4 i un 10% per part del centre. També, com cada 

any, l’AMPA continuarà realitzant una aportació addicional (% de descompte a 

determinar) als seus socis. Aquesta aportació us serà reintegrada directament per 

l’AMPA durant el curs 2021-2022. 

Per tal de gaudir al màxim de tots aquests avantatges cal que estigueu al corrent 

de pagament de totes les quotes, tant de l’escola com de l’AMPA. 

Per tal d’atendre qualsevol dubte i/o suggeriment sobre aquest sistema de comanda de 

llibres, podeu contactar amb administracio@safalleida.com 

 

Bones vacances, 

Equip Directiu i Administració 
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