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En aquesta circular us informem dels passos a seguir i les dates clau per fer les comandes de llibres 

del curs 2021/2022. 

INFORMACIONS PRÈVIES: 

- Tal com es va acordar en l’Assemblea del  3 de març de 2020 la gestió del Programa de Socialització 

s’ha transferit a una Associació especialitzada: ASSAICE.  

- Les comandes permeten la participació en el Programa de Socialització (llibres en préstec) i la 

compra de llibres nous en propietat amb descompte (llibres no socialitzats). 

- Per participar en el Programa de Socialització es farà un dipòsit anual de 100€ que es retornarà 

íntegre si es tornen tots els llibres socialitzats en bon estat. Per cada llibre socialitzat es pagarà la 

quota anual corresponent i pels llibres no socialitzats el seu preu amb el descompte aconseguit per 

l’AMPA.  

- Els llibres socialitzats s’han de tornar en bon estat, sense guixades i folrats amb plàstic no adhesiu. 

En cas contrari se’n pagarà com a penalització el preu íntegre del llibre PVP menys la quota pagada 

per aquest any.  

- El retorn i lliurament de lots es farà a la Biblioteca seguint les pautes següents: 

Concepte i dates Observacions 

ALTA AL SISTEMA  
(del 21 de juny al 15 
de juliol) 

L’alta d’usuari és per família. Cal que creeu un usuari nou amb un correu 
electrònic. Després hi podeu afegir els membres de la família que 
corresponguin. Podeu fer l’alta a través de l’enllaç del web de l’AMPA 
(https://AmpaCarrasco.wordpress.com/) o anant directament al lloc web a 
https://AmpaCarrasco.rebooks.cat  

El web estarà operatiu a partir de l’21 de juny.  

RETORN DELS 
LLIBRES CURS 
2020/2021  

 (Retorns generals: 
17 juny i 21 a 22 de 
juny)  

Haureu de lliurar els llibres de reutilització a la biblioteca com 

habitualment. Per evitar aglomeracions en aquests moments delicats 

aplicarem les següent franges que cal seguir: 

 Dijous 17 de juny (1r ESO-A) de 16h a 16:40 h   

 Dijous 17 de juny (1r ESO-B) de 16:40 a 17:20 h   

 Dijous 17 de juny (1r ESO-C) de 17:20 a 18 h 

 Dijous 17 de juny (2n ESO-A) de 18h a 18:40 h   

 Dijous 17 de juny (2n ESO-B) de 18:40 a 19:20 h   

 Dijous 17 de juny (2n ESO-C) de 19:20 a 20 h   

 Dilluns 21 de juny (3r ESO-A) de 16h a 16:40 h   

 Dilluns 21 de juny (3r ESO-B) de 16:40 a 17:20 h   

 Dilluns 21 de juny (3r ESO-C) de 17:20 a 18 h 

 Dilluns 21 de juny (4t ESO-A) de 18h a 18:40 h   

 Dilluns 21 de juny (4t ESO-B) de 18:40 a 19:20 h   
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 Dilluns 21 de juny (4t ESO-C) de 19:20 a 20 h   

 Dimarts 22 de juny (1r Batx CT) de 16h a 16:40 h   

 Dimarts 22 de juny (1r Batx HS) de 16:40 a 17:20 h   

 Dimarts 22 de juny (2n Batx CT) de 17:20 a 18 h   

 Dimarts 22 de juny (2n Batx HS) de 18h a 18:40 h   

 

Qui no pugui fer-ho en la franja assignada cal que ho comuniqui 

prèviament al correu olga@assaice.cat 

 

Aquells alumnes de 2n Batxillerat que hagin d’anar a la convocatòria 

extraordinària de setembre de les PAU hauran de tornar els llibres el 10 de 

setembre de 10 a 12 h. 

DIPÒSIT 2020-2021 

Cap el 5 de juliol un cop feta la liquidació dels llibres del curs anterior 

tornats (tots els alumnes d’ESO i els de Batxillerat que hàgiu tornat tots els 

llibres), us retornarem del dipòsit com a saldo positiu al sistema (disponible 

per a les comandes).  

El retorn dels dipòsits al saldo dels alumnes amb recuperacions per 

setembre (Batx) es faran cap al 13 de setembre. 

 

El saldo positiu es pot recuperar en qualsevol moment. Entrant al sistema i 

anant a SALDO per a demanar la transferència. 

El saldo negatiu es pot abonar en qualsevol moment. Entrant al sistema i 

anant a SALDO per a fer-ne el pagament amb targeta o seguint les 

indicacions per a fer un ingrés o transferència. 

FER LA COMANDA 

2021/2022  

(del 21 de juny al 15 

de juliol) 

Cal fer la comanda al nom de l’alumne. Feu tot el procés de comanda fins 

al final realitzant el pagament (veure pagament a sota).  

Si feu la comanda un cop abonat els dipòsits, el sistema us descomptarà el 

saldo positiu disponible de la comanda, reduint l’import a pagar.  

Si feu la comanda abans  que us abonem els dipòsits, podreu recuperar els 

dipòsits quan aquests s’afegeixin en el vostre saldo (veure dipòsit 2020-

2021).  

En fer la comanda el sistema us afegirà la quota de soci de l’AMPA ja que 

és condició indispensable per poder gaudir del Programa de Socialització, 

de Llibres amb descompte i Armariets.  

El sistema us permetrà fer la comanda de: 

- Llibres Socialitzats per al curs corresponent 

- Llibres amb descompte per al curs corresponent 

- Armariets per al curs 2021-2022 
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Si us heu deixat llibres per demanar o encara no teniu confirmació de les 

optatives fins setembre, cap problema, podeu feu una nova comanda amb 

el mateix usuari i alumne creat amb allò que faltés.  

S’aconsella fer les comandes abans del 15/07 per a rebre les comandes en 

la data de lliurament de setembre.  
 

Si us cal ajuda per a fer les comandes  envieu un correu a olga@assaice.cat  

PAGAMENT DE LA 

COMANDA  

Les opcions de pagament són: 

- Pagament amb targeta (en fer la comanda) – Automàticament 

queda marcat al sistema com a pagat. 

- Ingrés o transferència al CC ES52 0182 8676 3202 0006 5110 del 

BBVA indicant nom i curs de l’alumne. – No es mostrarà com a 

pagat en el sistema fins  que l’ingrés sigui comprovat amb el banc i 

el sistema actualitzat manualment. 

No es lliurarà cap comanda no pagada en la seva totalitat, ni si el saldo de 

la família és negatiu. 

RETORN SETEMBRE 
DELS LLIBRES CURS 
2020/2021 

 
(Recuperacions 
setembre i data 
límit: 10 de 
setembre) 

Els llibres necessaris per a les recuperacions de setembre es poden tornar: 

 10 de setembre de 10 a 12 h. 

La data límit per als retorns de TOTS els llibres del 2020/2021 és el 10 de 

setembre. Llibres tornats a partir del 10 de setembre es consideraran com 

a NO RETORNATS. 

 

Els llibres es revisaran al moment i en el cas que algun llibre sigui rebutjat 

en sereu informats. 

LLIURAMENT DELS 

LLIBRES 2021/2022 

(setembre) 

El lliurament de llibres del curs 2021-22 es farà al setembre.  

Els llibres els recolliran els alumnes a les aules el primer dia hàbil, el 13 de 

setembre. Hauran de signar el comprovant de recepció i entregar-lo al 

professor/tutor que hagi a la classe. Cal que verifiquin que tenen tots els 

llibres que apareixen en el comprovant de recepció.  

 

Les comandes realitzades a partir del 15/07 o al setembre poden patir un 

retard en el seu lliurament.  

CANVIS O ERRORS  

2021/2022 

(fins al 30 de 

setembre) 

Durant el mes de setembre tindreu la possibilitat de canviar o retornar els 

llibres lliurats si hi ha hagut un error o si, finalment , no es cursa alguna de 

les assignatures (ex. per haver-la recuperat al setembre o canvi 

d’optatives). 

NO s’acceptaran canvis o devolucions a partir del 30 de setembre. 

Per canvi d’optatives, prèvia confirmació de l’Institut es podran fer canvis 

fins al 30 d’octubre. 
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NORMES D´ÚS I RETORN DELS LLIBRES: 

És fonamental tenir cura dels llibres durant el curs. Els llibres s’han de tornar en bon estat: 

- Amb el CODI DE BARRES de la portada ÍNTEGRE: no es pot retirar o malmetre el codi de barres 

que identifica el llibre. 

- FOLRATS amb plàstic no adhesiu. 

- ARREGLATS si tenen desperfectes (fulls o tapes trencades, lloms oberts,...). 

- SENSE GUIXADES (boli, fosforito, retolador,..). Esborreu les guixades abans de tornar-los.  

 

Un llibre tornat en bon estat es considerarà ACCEPTAT. 

Un llibre tornat en mal estat es considerarà REBUTJAT i es farà pagar el seu PVP (descomptant-ne 

l’import ja abonat). També es farà per a un llibre NO RETORNAT (data límit 10 de setembre). No es 

serviran comandes amb saldos negatius (per comandes no abonades, llibres rebutjats o perduts). 

Els llibres necessaris per a recuperacions es retornaran al setembre (només Batxillerat). 

 

En el cas que no rebeu comprovant al retornar els llibres, podeu consultar-ne l’estat: 

1.- Entreu a la plataforma (https://ampacarrasco.rebooks.cat/) amb el vostre usuari i contrasenya. 

2.- Adreceu-vos a “Les meves comandes” (menú lateral). Allà trobareu l’històric de comandes per 

alumne i any.  

3.- Cliqueu a la icona pdf de la columna Comprovants - Retorn de l’any corresponent. 

Tornat: El llibre ha estat tornat correctament, però pendent de valoració. Serà acceptat o rebutjat 

en fer la liquidació. 

No Tornat: Passada la data de liquidació, el llibre es considerarà com a no tornat. Se us 

descomptarà el seu valor del dipòsit (excepte la part ja abonada). 

Prorrogat (només Batx): Llibres no tornats (perque els necessiteu per recuperacions) al fer la 
liquidació de juliol apareixeran com a PRORROGATS fins la liquidació de setembre. 
Lliurat a l’alumne: Si el llibre és de Venda, indica que se us ha entregat i no cal que el retorneu. Si 

és de Reutilització significa que el teniu pendent de retorn; passada la data de liquidació, es 

considerarà no tornat. 

 

4.- Anàlogament, podeu consultar el comprovant de comanda amb els codis dels llibres assignats (us 

recordem que cal que els comproveu en rebre els llibres i abans de retornar-los) clicant damunt la 

icona pdf de la columna Comprovants – Comanda de l’any corresponent. Per comprovar els codis, 

us heu de fixar en la columna Codi Ampa (els 4 darrers números d’aquest codi han de coincidir 

amb els 4 darrers de l’etiqueta amb codi de barres frontal del llibre). 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

AMPA INS Carrasco i Formiguera 

Assaice 


