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Benvolgudes famílies, 
Fa dos cursos, vam iniciar el Projecte de reutilització de llibres de lectura que té com a 
finalitat crear un fons per tal de poder-los reutilitzar i oferir així un estalvi econòmic a les 
famílies que hi participen. Gràcies per participar-hi i fer-lo posible. 

 

A qui va dirigit el projecte de reutilització? 

A les famílies dels alumnes de 1r fins a 4t d’ESO. 

 

Com funciona? 

El projecte se sustenta en la reutilització dels llibres dels usuaris anteriors i això significa 
que la primera vegada (com a ‘Usuari Nou’) cal comprar els lots de llibres de lectura al 
preu normal de venda. A partir del segon any de participació podeu, com a ‘Usuari Antic’, 
adquirir els llibres de lectura a un preu reduït (entre 5-7 euros el llibre). 

A Comercial Girona, l’empresa contractada per portar a terme el servei, preparen els lots 
de llibres de lectura amb un codi personal per a cada alumne i s’entreguen directament a 
l’institut durant la primera setmana del curs. En el cas que algun llibre estigui esgotat en el 
moment de l’entrega, es cobrarà i es lliurarà també directament als alumnes a classe quan 
estigui disponible i, per tant, no tindreu la molèstia d’anar diverses vegades a adquirir-los. 

A final del curs escolar cal retornar els llibres de lectura i l’empresa comprova que tinguin 
el codi de l’alumne en qüestió i que estiguin en bon estat per preparar-los per al curs 
següent. El projecte té una durada de 4 anys, prorrogables, i va començar el curs  2019-
2020. 

 

Requisits per participar? 

Les famílies que vulguin participar han de complir tres requisits: 

 1. Cal fer-se soci de l’AFA 
 2. La primera vegada cal comprar el lot de llibres de lectura al preu normal de venda 
 3. Cal tornar els llibres a final del curs en bon estat 

 

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic: 
ampajvvives@gmail.com 

 
 

mailto:ampajvvives@gmail.com


On i quan efectuar la reserva dels llibres? 

Podreu adquirir els llibres de lectura a través de la pàgina web de la distribuïdora del 4 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. 
Seguidament, heu de seleccionar el curs que farà el vostre fill amb la opció «Usuari 
antic», triant els llibres i material que desitgeu adquirir. Finalment, es demanarà que 
indiqueu el nom de l’alumne/a i que efectueu el pagament. Com a «Usuari antic» es 
cobrarà el preu més econòmic del projecte de reutilització que és de 6 euros per llibre. 

 

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. 

 

 
Restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte. 

Atentament, 
AFA Institut Jaume Vicens Vives 

 

www.comercialgirona.cat/comandes 
CODI CENTRE: JVVIVESC0105 

TERMINI D’ACCÉS: Del 4 al 29 de juliol 
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