
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 2019 / 2020

   Benvolguts alumnes, pares i mares participants al programa de reutilització de llibres de text, a
continuació teniu la informació relacionada amb la devolució dels llibres de text:

ELS LLIBRES HAN D’ESTAR BEN   ES  BORRATS I SENSE FOLRE  

Condicions de retorn

Degut a les condicions extraordinàries d’aquest curs les condicions de retorn seran les següents:

 Els llibres han de retornar-se completament esborrats i sense folre, es penalitzarà que no
hi estiguin (enguany no es revisaran els llibres fins passats 14 dies després de l’entrega, per
tant no es permetrà esborrar res, i es catalogaran amb el color GROC el que no estiguin
esborrats.)

 Els llibres han de retornar-se dins una bossa de fems perfectament tancada, i identificada
amb el nom i curs de l’alumne ben visible.

 Es demana que es respectin els torns establerts per cursos, per tal de no superar l’aforament
permès.

Us pregam que sigueu responsables i compligueu les condicions anteriors, ja que el curs que
ve els llibres seran lliurats en el mateix estat en el qual s’han rebut. A la pàgina web trobareu
el plec de normes d’ús dels llibres, on s’explica com aplicam el codi de colors que cataloga els
llibres usats.

1. D  IMECRES   dia 17 de juny  : Els alumnes dels següents cursos:

2. 1r A: de 9:00 a 10:00 Aula   de música  
3. 1r B: de 10:00 a 11:00
4. 1r C: de 11:00 a 12:00
5. 2n A: de 12:00 a 13:00



6. D  IJOUS   dia 18 de juny  : Els alumnes dels següents cursos:

7. 2n B: de 9:00 a 10:00 Aula   de música  
8. 2n C: de 10:00 a 11:00
9. 3r A: de 11:00 a 12:00
10. 3r  B: de 12:00 a 13:00

11. D  IVENDRES   dia   19 de juny  : Els alumnes dels següents cursos:

12. 3r C : de 9:00 a 10:00 Aula   de música  
13. 4t A: de 10:00 a 11:00
14. 4t B: de 11:00 a 12:00
15. 4t C: de 12:00 a 13:00

16. Els alumnes del programa que suspenguin alguna assignatura, el divendres 2  6 de juny  ,
després del lliurament de notes,  podran anar a l’aula  de música a cercar els   llibres de les
assignatures que hagin suspès per a poder treballar durant l’estiu.

17. Els alumnes que hagin de fer recuperacions al setembre han de retornar els llibres dia 4   de  
setembre de 9:30 a 11:30 a l’aula de música.

   Els alumnes que el proper curs faran segon, tercer o quart d’ESO, ja tenen els llibres reservats i
se’ls entregaran el primer dia de classe per part dels tutors/es a la presentació. 

Per si hi ha qualque dubte, l’ingrés econòmic de participació en el programa només es fa una
vegada, al primer curs, i si hi ha alguna incidència perquè els llibres retornats no estan en bon estat i
s’ha de fer un ingrés extra, la Comissió contactarà amb els/les afectats/des directament.

  Per  a  resoldre  qualsevol  dubte,  restam  a  la  vostra  disposició:  jbm@iesesporles.cat;
mjnll@iesesporles.cat. 
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