
 
 

 

Blanes, 10 de juliol de 2020 
 

ADQUISICIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC CURS 2020-2021 
 
Benvolgudes famílies,  
 
Us informem que la comanda de llibres pel proper curs escolar es fa, exclusivament, des de 
la botiga virtual de la nostra pàgina web (www.cordemariablanes.cat) mitjançant el codi del 
curs que iniciarà el vostre fill/a al setembre del 2020:  
 

CURS CODI 

P3 Ed. Infantil 1EKIPJX 

P4 Ed. Infantil 23US2BX 

P5 Ed. Infantil 2T51F3W 

1r Ed. Primària 3IFARVW 

2n Ed. Primària 47PK4NV 

3r Ed. Primària 4WZTHFV 

4t Ed. Primària 5MA2U7V 

5è Ed. Primària 6BKC6ZV 

6è Ed. Primària 70ULJRV 

1r ESO 7Q4UWJV 

2n ESO 8FF49BV 

3r ESO 94PDM3W 

4t ESO 9TZMYVW 

 
 
Els passos a seguir són:  
 
1.- Accediu a la botiga virtual de llibres de la pàgina web de l’escola 
www.cordemariablanes.cat  
2.- Escolliu si voleu ser SOCI d’AMPA o no . En cas de ser SOCI d’Ampa s’aplicarà un 
descompte a la compra dels llibres. 
En el cas que ja hagueu fet la transferència de la quota al compte d’AMPA, per poder aplicar el 
descompte en la compra dels llibres, caldrà que marqueu l’opció de “quota d’AMPA” i pagament per 
“Domiciliació bancària”. D’aquesta manera els preus aplicats seran els preus de SOCI i en la 
domiciliació bancaria només es descomptarà el cost dels llibres, no de la quota. 

 
3.- Ompliu tot els camps requerits i escolliu el sistema de pagament. 
 
Els materials obligatoris (Agenda per EI i EP, continguts digitals per 5è, 6è i la ESO) només 
es podran comprar a través de la web.  
 
 
L’aplicació estarà activa des del 15 de juliol fins el 26 de juliol, ambdós dies inclosos 
(com a conseqüència de la situació extraordinària que s’ha viscut, i continuem vivint, les 
editorials han limitat l’edició d’alguns productes, per la qual cosa, recomanem fer les 
comandes abans d’aquest data per poder garantir el subministrament). 
 
 
 

http://www.cordemariablanes.cat/
http://www.cordemariablanes.cat/


 
 

 

Formes de pagament:  
 

➢ Targeta de crèdit: Fins el 26 de juliol, pagament online per la plataforma en el moment 
de fer la comanda .  

 
➢ Domiciliació bancària: 05 d’agost (50% de l’import) i 05 de setembre (50% de l’import).   

 
NO S’ACCEPTARAN PAGAMENTS EN EFECTIU NI A L’ESCOLA 
 
Per tal de facilitar el treball dels alumnes, es demana que només s’aprofitin aquells 
llibres que estiguin en bones condicions per a tal ús. 
  
L’agenda es lliurarà als alumnes el primer dia de curs. 
Els llibres es lliuraran als alumnes al mes d’octubre, ja que iniciarem el curs amb els materials 
del curs 19-20.  
 
Si necessiteu qualsevol aclariment o ajut, no dubteu a contactar amb nosaltres a través del 
correu electrònic anna.amores@cordemariablanes.cat 
 
Us saludem i us desitgem un bon estiu, 

  L’equip directiu 


