
 
              

 
 IES MADINA MAYURQA 

 
 

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT CURS 2019-20 
 
 
Pretén facilitar la possibilitat d'intercanvi de llibres de text de forma organitzada. Hi haurà 
uns dies de lliurament al centre dels llibres del curs passat i un altre de compra dels llibres 
per al proper curs. 
 
Responsable de la recollida i control de l'estat dels llibres: departaments didàctics. 
Responsable de la venda: Amipa 
 
1r- RECOLLIDA DE LLIBRES (PER PART DEL CENTRE) 
         

 Dijous, 27 de juny de 11:00 a 12:00 h  4t ESO i Batxillerat 
 Divendres, 28 de juny de 11:00 a 12:00 h   1r, 2n i 3r d’ESO 

 Un dia  de setembre encara per decidir. Tots els cursos. 
 

● Quins llibres es recolliran? Consulteu el LLISTAT DE LLIBRES PER A 
RECICLAR a la pàgina web de l’institut (en tot cas seran llibres de text, no 
quaderns de treball o workbooks) 

 
● Els llibres han d’estar en bones condicions (no poden estar romputs, o 

amb escrits i tatxadures que el facin inhàbil per al seu ús) 
 

● En cas de llibres dividits en fascicles, han de lliurar-se tots els toms. 
 
Per tal de facilitar-los la feina, els departaments didàctics podran assenyalar una data dins 
l’horari lectiu de cada un dels seus grups, per a fer una revisió prèvia dels llibres de les 
seves matèries. 
 
 A les aules del passadís de 1r d’ESO (planta baixa) hi haurà un aula per a cada 
departament (assignatura) que recicli els seus llibres. Hi haurà responsables de cada 
departament didàctic. 
 
 Per tant, per a fer entrega dels llibres, l'alumne: 
 

 Anirà a l'aula del departament que correspongui. 
 Lliurarà el llibre o llibres, i per cada un d’ells, haurà de recollir un tiquet  per 

valor de 5 € per a ESO i 15 € per a batxillerat (no es recull un sol tom, en el cas 
de llibres dividits en llibrets). 

 Donarà les seves dades a la persona responsable de la taula que porta el 
registre  

 
 
 



 
El professor responsable de cada departament: 
 

 Comprovarà l' ISBN.  
 Comprovarà l'estat del llibre (no es recolliran llibres en mal estat) 
 Aferrarà una etiqueta amb el número de l'alumne a la tapa del llibre i se’l 

quedarà.  

 A la fulla de càlcul corresponent, consignarà els llibres que rep (marcant un “1”), 
i donarà a l’alumne un tiquet per llibre. 

 
 
2- PREPARACIÓ DE LA VENDA (CENTRE)  
 

 Agrupar llibres recollits per aules segons els nivells (departaments) 

 Confeccionar i proporcionar a l’Amipa els llistats per a la venda de llibres per 
nivells educatius, i el llistat de membres Amipa (Caporalia) 

  
 
3. COMPRA DE LLIBRES (VENDA PER PART DE L’AMIPA) 
 
A les mateixes aules però organitzades per nivell educatiu (1r , 2n, 3r ESO...) es 
posaran a la venda els llibres recollits. 
 

PREU DE COMPRA D'UN LLIBRE D'ESO : 5€ 
 PREU D'UN LLIBRE DE BATXILLERAT: 15€ 
 
HORARIS: 
 

 Dimecres, 3 de juliol; venda de llibres per a alumnes que tenen tiquet.(**) 
 
17:00h a 18:00h- Membres d’Amipa amb tiquet (*) 
18:00h a 19:00h- Altres alumnes amb tiquet 
 

 Dijous, 4 de juliol- venda de llibres per a alumnes sense tiquet. 
 

17:00h a 18:00h- Membres d’Amipa sense tiquet (*) 
18:00h a 19:00h- Altres alumnes sense tiquet 
 

 Un dia per a venda de llibres al setembre, encara per determinar, amb el mateix 
ordre dels dies de juliol. 

 
(*) Per tal d’acreditar la pertinença a l’Amipa del centre, s’haurà de presentar el 
DNI de l’alumne corresponent o el llibre de família . 
 
(**) Cada tiquet dóna dret a la compra d’un llibre.  
Per dur a terme la compra de cada llibre caldrà: 

- Pagar-lo  
- i entregar un tiquet de reciclatge 

 
  



 

 El responsable ha de registrar a les llistes quin llibre ha estat venut, apuntat el 
nombre que apareix a l’etiqueta de la coberta. 

 
 

4. LIQUIDACIÓ VENDA O RETORN DE LLIBRES PER PART DE CONSERGERIA 
 
A consergeria, marcaran a la fulla de càlcul en color groc els llibres venuts, segons els 
llistats de vendes proporcionats per l’Amipa. 
 
Passats els períodes de venda es podrà obtenir l'import del llibres venuts (o el llibre,  si no 
s'ha venut)  a consergeria, els dies: 
 

 Dimarts, 9 de juliol- de 10’00 a 12’00h 
 Dimecres, 10 de juliol- de 8’00 a 10’00h 

 Dijous, 11 de juliol- de 10’00 a 12’00h 
 Dos dies al setembre, per determinar.   


