
Plataforma de l’alumne

Compra de llibres 



Informació important.

• Aquest any els materials de centre com son 
els dossiers, els llibres de de Biologia  i 
Geologia o Física i Química, així com els 
projectes de tecnologia, o les llicencies 
digitals, s’ hauran d’ encarregar via SU 
(Servicio Universidad), el preus i els materials 
obligatoris pels cursos de 1r, 2n i 3r ESO 
estaran nomes a SU i només es podran 
adquirir per aquesta via. 

• Els llibres restants es podran adquirir a SU o a 
qualsevol llibreria per compte propi.



Preu material 1r ESO
ASSIGNATURA PREU DEL 

MATERIAL
Material de Tecnologia 20€
Dossier de Música 10€
Dossier de Matemàtiques 10€
Llibre de Biologia:   Book 
Biologia  1 

15€

Llibre de Geologia: Book 
Geologia 1 

15€

Llicencia digital Biologia i 
Geologia 

0€

   
Total 70€

Preu material 2n ESO
ASSIGNATURA PREU DEL 

MATERIAL
Material de Tecnologia 20€
Dossier de Matemàtiques 10€
Book Química 2 15€
Book Física 2 15€
Dossier de Música 9€
Llicencia digital  Física i 
Química 2 

0€

   
Total 69€

ASSIGNATURA PREU DEL 
MATERIAL

Material de Tecnologia 20€
Dossier de Matemàtiques 10€
Book Biologia i Geologia 3 15€
Book Física i Química 3 15€
Llicencia digital  Física i 
Química 3

0€

Llicencia digital Biologia i 
Geologia 3

0€

   
Total 60€

Preu material 3r ESO



Perquè l'alumne pugui realitzar la seva comanda 
haurà de visitar la pàgina web 

http://www.serviciouniversidad.es.
A continuació us apareixerà una finestra on s'ha de 
triar l'opció
Centros de enseñanza < compra de libros, Alumnos

En la següent finestra haureu d'introduir 
el codi: llibrescompanys i clicar 
Entrada

A continuació, l'alumne ha d'introduir les seves 
dades d'identificació i el curs que va a realitzar.
ÉS MOLT IMPORTANT que l'alumne seleccioni el 
CURS QUE FARÀ, no el curs que està cursant ja 
que està comprant llibres per al curs següent.

Inici
Es posarà a disposició dels alumnes el gimnàs de l'institut 
els dies 10,11 i 12 de juliol de 2018 de 17:00 a 19 h 
per a la compravenda de llibres de segona mà com cada 
any.

http://www.serviciouniversidad.es/


A continuació, el sistema li mostrarà tots els llibres que pot adquirir 
per al curs escollit. (RECORDEU: EL CURS ÉS EL CURS DE L'ANY 
SEGÜENT). L'alumne seleccionarà aquells llibres que desitgi.
- La pàgina calcularà automàticament els imports.
- El sistema us mostrarà el lloc de lliurament.
- El sistema també mostrarà la data de lliurament de la comanda.

A continuació sortirà una finestra d'avís perquè l'alumne verifiqui que els 
llibres seleccionats són correctes.

L'alumne pot modificar les seves dades de contacte seleccionant el botó 
de "Modificar dades alumne" i pot modificar els llibres desitjats 

seleccionant el botó de "Modificar llibres"

Si les dades són correctes, cal clicar a
"Confirmar comanda». ÉS 
FONAMENTAL que l'alumne confirmi 
la comanda ja que en cas contrari no 
es tramitarà i és com si no ho hagués 
efectuat.

La selecció dels 
llibres

Els llibres seleccionats i pagats fins el 22 de 
juliol seran entregats els dies 12 de 
setembre de 16 a 18 h. i el 13 de 
setembre de 11 a 13h. Les comandes 
posteriors fins al 12 de setembre 
s’entregaran durant la setmana del 24 de 
setembre.



Si la seva comanda té forma de pagament "Per passarel·la bancària" llavors se li mostrarà una pàgina web 
on es pot veure el codi de la seva compra, l'import de la seva compra i un botó que li enviarà a la passarel·la 
bancària del nostre banc on s'ha de fer el pagament de la comanda. La pàgina web de pagament està en un 

entorn segur.

Quan finalitzi el pagament, és MOLT IMPORTANT que 
seleccioneu el botó "Continuar" i no tanqui la pàgina web 
de la nostra entitat bancària. En seleccionar el botó 
"Continuar" la plataforma bancària li redirigirà de nou a 
la plataforma de compra del llibre i veureu la pantalla 
resum perquè pugui imprimir com a comprovant.

Pagament
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