
COMPRA DELS LLIBRES DEL CURS VINENT 2020-2021 
Us adjuntem les instruccions que ens ha fet arribar la Llibreria Empúries(*) per a la reserva i 
compra de llibres. 

• L’adquisició de llibres de text es fa per comanda prèvia. 
 

Presencial: anar a la llibreria 
Podeu passar per la llibreria a buscar-los i pagar en el moment de recollir-los, o si a 
través de transferència bancària o c/c deixeu els llibres pagats, els podeu rebre 
directament a casa per un cost de 5 euros. Si el vostre fill/filla fa P 3, P 4 ó P 5 també 
podeu tenir els llibres a l’aula el primer dia de classe (sense cost afegit).  

 

Via web:  
 Entreu a la web  http://www.troa.es,  cliqueu troacolegios 
 Seleccioneu província Girona 
 Busqueu la  pestanya de Les Alzines 
 Seleccioneu curs 
 Sortiran TOTS els llibres del curs seleccionat 
 Es poden triar tots o bé només els que us interessin 
 Els podeu REBRE A CASA a partir de la segona quinzena d’agost (per un 

cost de 5€, si a través de transferència bancària o c/c deixeu els llibres 
pagats). 

 

- Heu d’encarregar només els llibres que necessiti el vostre fill o filla, tenint en 
compte que només  s’acceptaran devolucions dels llibres mal impresos. 

- En el moment de fer la reserva, cal fer una paga i senyal de 50 euros.  Quan tingueu 
la vostra comanda preparada, us avisarem. 

- En tot moment es respectarà l’ordre amb el qual ens han arribat els encàrrecs. 
- Les comandes que ens arribin després del període de reserva, també s’atendran, 

tenint en compte, però, que es poden retardar, perquè les editorials fan vacances.  
- Si hi ha algun llibre que l’editorial deixa pendent, i el deixeu pagat, us el portarem al 

col·legi (un cop hagi començat el curs) 
- La llibreria avisarà a la família quan el lot estigui preparat (a partir de la 2a 

quinzena d’agost) 
 

Comprant els llibres de text a la llibreria Empúries, obtindreu un descompte del 10% en els 
llibres de text de primària i secundària, un 5% en els llibres de text d’infantil i batxillerat,  en 
els llibres de lectura i diccionaris i un 10% en la compra de material escolar. 
A més, obtindreu la targeta de client, amb un descompte  del 5% en totes les compres que feu 
durant l’any. 
 

Atentament, 
 
 
 
Esther Latre 
Directora 

 
(*)Llibreria Empúries 
Àlvarez de Castro, 6   (Girona) 
972 20 34 29 
empuries@troa.es  
 

http://www.troa.es/
mailto:empuries@troa.es

