
LLIBRES IES FONT I TRIAS CURS 2022-23 

 

 Reserves a la WEB: 

Entrar a la pàgina http://www.llibreriadracmagic.net.  

A la barra superior, anar a la secció llibres de text, seleccionar CENTRE i el CURS.  

Marcar els llibres que necessitin i confirmar a la part inferior de la pàgina. (“Afegir a la meva cistella”) 

Un cop a la CISTELLA: 

 -Seleccionar “Zona d'enviament”: Balears” 

 -Seleccionar “forma de pagament”: Reserva (es cobrarà un 20% de l'import total dels llibres 

seleccionats)  

 -Seleccionar “Forma d'enviament”: Recollir a llibreria/ Recollida a l'escola (CEIP Gabriel Comas i 

Ribas) dia 8 de setembre de 16-20h 

Pitjar “Realitzar comanda” i donar-vos d'alta com a usuaris o entrar al vostre compte si ja el teniu creat. 

 -Pagar la reserva. (Amb targeta). L’import de la reserva és una quantitat variable segons el nombre i 

tipus de llibres, i és una entrega a compte de l’import total del cost dels llibres que es descomptarà a l’hora 

de realitzar el pagament del total a la llibreria. 

 

 Reserves i compra a la LLIBRERIA: 

Portar un llistat del llibres a reservar i deixar a compte 20€ per reserva. Disposarem de llibres en stock de tots 

els cursos (subjecte a la disponibilitat a editorial) per a poder realitzar la compra al mateix moment si es 
prefereix. 

 

No es tornarà l’import de la reserva en cas d’anulació o de la no retirada dels llibres en les dates límit que 

s’indiquen. 

 

RECOLLIDA: Un cop la vostra reserva estigui completa rebreu un avís per SMS o EMAIL i podreu passar 

a retirar-la per la llibreria o dia 8 a l'escola. A l'hora de retirar la reserva serà imprescindible la presentació 
de l'imprès de reserva de la web o l'entregat a caixa el dia de la reserva. Els alumnes de l'IES Font i Trias 

gaudiran d'una tarifa especial un 15% més econòmica que el preu de venta a públic marcat a la 

llibreria ens els llibres de text d'ESO i un 5% de descompte en les lectures i llibres de text de 

BATXILLERAT i FORMACIÓ PROFESSIONAL. 

 

 

 Llibreria Drac Màgic 

 Carrer jeroni Antich, 1 

 07003-Palma 

 Horari: 

 De dilluns a divendres de 10 a 14 i de 

16  a 20 h 


