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A partir de la nova situació sanitària del país, hem introduït tot un seguit de canvis a la 

forma de treballar al programa de [R+R]. 

 
Amb la finalitat d'estar dins la llibreria el temps mínim possible i amb condicions 
sanitàries correctes 

 [R+ Recuperació de llibre de text i lectura. 
 
1) El lliurament dels llibres al Fons és farà amb borses. Cada bossa ha de tenir una 
etiqueta amb el nom, telèfon i e.mail. La revisió dels llibres les farem quan estiguin 
desinfectats. 
2) El client rebrà, via e.mail o WhatsApp, passat un temps la fitxa amb els Bonus que 
té per descomptar a la factura definitiva. 
3) Els llibres no admesos podran ser retirats passat una setmana en rebre la notificació 
dels Bonus. En cas de no fer-ho seran eliminats, 

+R] Reutilització de llibre de text i lectura. 
 
1) Una vegada feta la Reserva de Lot Escolar i formalitzada la Comanda de llibres ja 
presencial o per e.mail sobre un document en Excel. 
2) Una vegada preparats els llibres (desinfectats), el client rebrà la factura de l'import 
del lot por correu electrònic. El soci haurà de fer efectiu el seu import fent 
l'ingrès bancari al compte indicat a la factura i d'acord amb les opcions d'entrega que 
hem establert per al lliurarem del lot de llibres. 
3) Podem fer entrega dels llibres de tres formes, segons allí triat ja l'opció 1, 2 o 3, el 
client rebrà un avis per WhatsApp 
 

1) Entrega del lot a l'escola (indicada pel soci). Al preu de +3 euros sobre la 
factura. (Tan sols centres públics) 
2) Entrega del lot al domicili particular. Al preu de+ 5 euros sobre la 
factura. 
3) Entrega del lot amb cita concertada en el Fons. (estricta). Sense cost. 
 

IMPORTANT 
Recomana'm que es important que tan sols manipuli els llibres, l'ordinador o material 
fungible l'alumne usuari. No compartir cap material durant el curs 20-21. 
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