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Condicions per a la reutilització dels llibres de text 

 

El programa de reutilització de llibres arriba a la seva quarta edició. La 

col·laboració de departaments didàctics, pares i personal del centre ha permès 

iniciar i consolidar una proposta ambiciosa. Aquesta iniciativa ha estat molt ben 

valorada pel que representa d’estalvi i de protecció del medi ambient. Tot i així, 

els llibres tenen una durada limitada, i el seu estat de conservació pot fer 

necessària la seva retirada del programa.  

A la darrera Comissió de Coordinació Pedagògica del centre es va acordar 

redactar un document en el qual s’establissin quins són els criteris mínims que 

ha de complir un llibre per a poder ser recollit per a la seva reutilització. 

Es va acordar: 

 En cas de llibres dividits en fascicles, han de lliurar-se tots els toms. 

 No es recullen mai quaderns de treball o workbooks. 

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

amb escrits i/o ratllades que el facin inhàbil per al seu ús) 

 En el darrer punt, també s’inclouen subratllats i “fosforitos”. 

En el cas de llibres que ja s’haguessin rebut a principi de curs en les condicions 

anteriorment esmentades, es considera que el fet d’haver-los pogut emprar al 

llarg de tot aquest curs, ja ha suposat un estalvi considerable per a l’alumne i la 

seva família, però no podrà tornar a ser reutilitzat dins del programa. 

Revisions prèvies   

Els departaments que ho trobin convenient establiran un sistema de revisió 

prèvia dels seus llibres. Els professors/es del departament faran la revisió dels 

llibres un dia determinat. Els alumnes hauran de dur a classe el llibre complet 

per tal que el professorat pugui comprovar el seu estat. Els dies de recollida, 

dies 27 i 28 de juny, NO s'admetrà cap llibre que no hagi estat revisat 

prèviament. 

Atentament 

 


