
 

 

 
 

 
                     

COMPRA DE LLIBRES DE BATXILLERAT  
2022-2023 

 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
En aquests moments no podem oferir el Projecte de reutilització de llibres de lectura als 
cursos de Batxillerat ja que són molts llibres i alguns d’ells tenen un preu elevat. 

Malgrat això, teniu la opció de comprar els llibres a través de la mateixa distribuidora que 
ens gestiona el projecte. Només us caldrà accedir a la web i seguir el procediment descrit 
a continuació per fer la comanda online. 

 
 
 

On i quan efectuar la reserva dels llibres? 

Podreu adquirir els llibres de Batxillerat a través de la pàgina web de la distribuïdora des 
del 4 fins al 29 de juliol. Les dades per accedir-hi i el termini en el qual podreu fer la 
compra són: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Quin és el procediment per fer la comanda en línia? 

Caldrà accedir al web de la distribuïdora: www.comercialgirona.cat/comandes 

En primer lloc, us haureu de registrar com a pares, mares o tutors dels alumnes i crear el 
vostre compte indicant les vostres dades de contacte i una contrasenya. Això us permetrà 
consultar les comandes que hàgiu efectuat sempre que vulgueu i durant el termini indicat. 

 

 

 

 

www.comercialgirona.cat/comandes 
CODI CENTRE: JVVIVESC0105 

TERMINI D’ACCÉS: Del 4 al 29 de juliol 

http://www.comercialgirona.cat/comandes
http://www.comercialgirona.cat/comandes


 

 

 

Quins mètodes de pagament hi ha? 

Hi ha dues opcions a escollir: 

  Targeta de crèdit/dèbit en el moment de realitzar la compra online  
 

  Mitjançant transferència bancària o per caixer automàtic al compte de 
LA CAIXA ES43 2100 0002 5502 0204 6456 fins al dia 31 de juliol 
Aquesta darrera opció us permet FRACCIONAR el pagament; és a dir, podeu efectuar tants 
ingressos com vulgueu; sempre i quan, el dia 31 de juliol hagi quedat tot pagat. 
És important que al fer qualsevol pagament indiqueu el NOM i el CURS de l’alumne/a o 
bé el NÚMERO DE COMANDA. 

 

Quan es fa l’entrega dels llibres? 

Els llibres serán entregats directament a l’institut a principi de curs. 

 

 
Restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte. 

Atentament, 
AFA Institut Jaume Vicens Vives 


