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OBJECTIU

L'AMPA, conjuntament amb la direcció de l‘Institut, i amb l'aprovació del

Consell Escolar, us oferim la possibilitat de fer la venda/compra dels

llibres de text i de lectura al propi centre.

EL NOSTRE PROJECTE 

La finalitat principal és poder arribar a la gratuïtat total dels llibres,

fent servir la roda de llibres amb una conservació i reutilització que

abasti, com a mínim, quatre cursos escolars.



NOU ALUMNAT

 Alumnes de 1r d’ESO (matriculats en plaç):

S’ha d’omplir el document de “Reserva de llibres socialitzats”  i lliurar-lo a 
Secretaria amb la resta de documentació de matrícula;  es pagarà una 
quota fixa (indicada en aquest mateix document ) per al primer curs .

S’haurà de fer la transferència bancària al compte de l’AMPA: 

ES29  2100  2581  0213  0011  0123

L’alumne/a haurà de portar el justificant de pagament el primer dia de 
curs al setembre per poder recollir els seus llibres.



 Alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerats (matriculats en plaç):

S’ha d’omplir el document de “Reserva de llibres socialitzats”  i lliurar-lo a 
Secretaria amb la resta de documentació de matrícula. 

Al llarg de la primera quinzena de juliol ens posarem en contacte amb
vosaltres per informar-vos de l’import dels llibres, depenent dels itineraris i 
optatives triades.

S’haurà de fer la transferència bancària al compte de l’AMPA: 
ES29  2100  2581  0213  0011  0123

L’alumne/a haurà de portar el justificant de pagament el primer dia de 
curs al setembre per poder recollir els seus llibres.



COM FUNCIONA?

Els llibres s’han d’anar revisant, periòdicament, de manera 

rigorosa i exhaustiva, al llarg del curs.

Al mes de juny, i en les dates establertes, l’alumnat ha de 

lliurar els llibres, esborrats i en bon estat; així com eliminar el 

folre en mal estat.

Cada alumne/a ha lliurar els seus llibres amb el document de 

dipòsit i reserva amb les dades corresponents.

Al mateix temps, es fa la reserva dels llibres per al proper

curs.

Amb la col·laboració de famílies voluntàries de l’AMPA es fa 

la revisió dels llibres i es tornen a folrar.

Si es troba un llibre sense esborrar, es trucarà la família

perquè vingui a recollir el lot de llibres sencer i torni a 

revisar-lo. IMPORTANT!



Calcularem la quantitat que correspon a cada alumne, la qual

podrà variar depenent dels llibres que hagi lliurat i dels que 

reserva per al proper curs ( depenent d’itineraris i optatives

triades)

A l’apartat “Socialització de llibres” de la web de l’institut

trobareu un document similar al següent:

El preu dels llibres dipositats, 15€ per llibre de text i 5€ el de 

lectura, es descomptarà de l’import dels llibres per al 

següent curs.

Haureu de localitzar l’alumne/a on s’indica el dipòsit, l’import

del següent curs i la diferència que s’ha d’ingressar al compte

de l’AMPA:
ES29  2100  2581  0213  0011  0123



Un cop tingueu els llibres haureu de: 

 Comprovar que els llibres corresponen amb el curs, 

grup, itinerati i matèries optatives triades. 

 Revisar els llibres. Si trobeu un escrit a llapis, si us

plau, esborreu-lo. Si el llibre té un altre defecte, heu

d’informar a la bibliotecària de l’institut abans del 30 de 

setembre.

 Posar el nom de l’alumna/e a l’etiqueta de l’interior de 

la portada; això servirà per localitzar el llibre en cas de 

pèrdua.

El 1r dia de classe/presentació de setembre, l’alumne/a ha 

de portar el justificant bancari de pagament per poder 

recollir el seu lot de llibres



Tot l’alumnat: de 1r a 4t d’ESO

i Batxillerat.
Els llibres d’exercicis d’anglès

(Workbook) i de francès (Cahier), 

així com els dossiers de lectura i 

música. També els llibres afectats

pels canvis de les lleis educatives.

La feina es concentra a principis i final de curs. Al juliol és quan es fa la revisió, es
reben les comandes de les editorials, s’etiqueten i es folren els llibres. La primera
setmana de setembre es preparen els lots de llibres i es porten a les aules.

Aquesta feina és sempre una mica feixuga. FEM UNA CRIDA a

tots els pares/mares/alumnes perquè col·laboreu.

Si voleu donar un cop de mà, envieu un missatge de WhatsApp al 

667114748 



NORMATIVA

 S’ha d’estar al corrent de la quota d’AMPA.

 La família ha de signar el document de reserva  amb el compromís del 

compliment de les normes.

 Tots els llibres passen a ser propietat de l’alumna/e; per tant, l’alumna/e i la 

família són responsables dels llibres durant el curs escolar. 

 En el cas que una família incompleixi l’obligació de conservació i no respecti el 

seu compromís, quedarà exclosa del projecte.

 Des de les aules, es fa una feina de seguiment dels llibres per  tal que arribin en 

bon estat a final de curs.

 Els llibres es lliuren folrats ( s’afegeix a l’import dels llibres 3€  de folres per 

cada lot) No s’han de trencar ni espatllar els folres. 

 Donat el cas que s’hagin de comprar llibres nous, s’aplicarà al preu del llibre, el 

descompte íntegre que fa l’editorial a l’AMPA.



 Cada llibre porta una etiqueta que n’identifica l’alumna/e

propietària/propietari i el curs. En cas de pèrdua del llibre serà més fàcil

localitzar-lo.

 Si es fa malbé o es perd un llibre, comunica-ho al tutor/a el més aviat

possible.

 El lliurament dels llibres i reserva s’han de fer en les dates establertes; si es

fa fora de termini potser no hi hagi llibres socialitzats i la família haurà de

comprar llibres nous.

 No escriguis els llibres, ni marquis els fulls amb plecs. Utilitza punts de llibre.

 Copia i fes els exercicis en un quadern.

 Cal tenir cura dels llibres en tot moment; cal que sempre estiguin guardats

correctament.

Si tots hi col·laborem, aprofitarem els llibres durant molts anys!

667114748
Només missatges de WhatsApp i temes 

relacionats amb la socialització de llibres.


