
                                                                     

LLIBRES CURS 2022-23 
 

COMANDA DE LLIBRES  

En vista de la bona acollida que té la venda de llibres al nostre institut, la tornam posar en marxa per als 

llibres de text del curs 2022-23. 

A la pàgina web del centre (www.iesmossenalcover.cat) hi trobareu l’enllaç al formulari per fer la comanda 

dels llibres de text i de lectura per al proper curs. Una vegada feta la comanda, rebreu una còpia al vostre 

correu electrònic (comprovau que no ha anat al correu brossa). 

Els llibres es podran recollir a l’institut. Les dates són: 20 i 21 de juliol de 9.30 a 13. Al setembre també es 

podran recollir en horari de dematí i horabaixa. Les dates de recollida al setembre sortiran publicades 

més endavant. 

Encara que no estigueu segurs de passar curs, comanau els llibres del curs vinent. En cas de repetir, no 

els haureu de comprar. 

Si necessitau llevar qualque llibre de la comanda, ho podeu fer quan vengueu a recollir-los.  

 

RECOLLIDA DE LLIBRES 

EN VENIR A RECOLLIR ELS LLIBRES, PENSAU A DUR LA CÒPIA DE LA COMANDA EN PAPER O AL VOSTRE 

DISPOSITIU MÒBIL per assegurar-vos que comprau només els llibres que heu reservat. Si no veniu voltros 

personalment, pensau a donar la còpia de la comanda a la persona que vengui a recollir-los. 

Els llibres es pagaran en el moment de la recollida (es pot pagar amb targeta bancària). Si necessitau 

una factura per a la declaració de la renda, l’heu de demanar en pagar els llibres. 

Els que no es recullin seran retornats a la distribuïdora. 

DATA LÍMIT PER FER LA COMANDA:  

ESO: 3 de juliol.            

Batxillerat: 21 de juliol. 

FP: 25 de juliol. 

DATA LÍMIT  PER A INCIDÈNCIES: el termini serà d’un mes a partir de l’inici de curs. Les incidències s’han 

de comunicar a secretaria i s’ha de presentar el justificant de compra. 

Els socis de l’APIMA tendran un descompte del 15%   


