
  

  
El   programa   de   reutilització   de   llibres   acaba   aquest   curs   20/21,   a   excepció   de   per   a   

l’alumnat   que   enguany   cursa   3r   d’ESO.     

Amb   la   intenció   de   que   els   llibres   dels   fons   del   programa   segueixi   essent   útil   per   a   les   

famílies,   la   Comissió   de   reutilització   i   l’equip   directiu   ha   acordat   les   següents   actuacions:   

●    Alumnat   que   començarà   1r   d’ESO   el   curs   21/22 :   podrà   optar   a   la   compra   del   llibre   de   

matemàtiques   dia   22   de   juny   des   de   les   9:00   a   les   13:00.     

●    Alumnat   que   cursarà   4t   d’ESO   el   curs   21/22:    A   principi   de   curs   rebrà   el   seu   lot   de   

llibres.     

●    Alumnat   que   cursarà   2n   i   3r   d’ESO   el   curs   21/22 :     

○  Dia  21  a  les  14:05  es  publicarà  un  llistat  amb  els  alumnes  que  podran  optar  als                   

llibres  del  programa  de  reutilització  i  que  podran  venir  a  recollir  al  centre  dia  22  de                  

juny  des  de  les  9:00  a  les  13:00.  Sols  es  repartiran  els  llibres  de  les  matèries  que  el                    

curs   següent   no   empraran   llicències   digitals.     

○  Les  famílies  rebran  la  devolució  de  la  part  proporcional  de  la  quota  que  van  pagar  a                   

1r   d’ESO.   Recordar   que   el   5%   de   la   quota   era   per   a   despeses   de   gestió   i   material.     

  

RECOLLIDA   DE   LLIBRES   DE   TEXT     

La   recollida   de   llibres   de   text   que   s’han   emprat   al   llarg   del   curs   20/21   es   recollirà   els   dies   17   
i   18   de   juny.     

Recordam  a  l’alumnat  i  a  les  famílies  que  els  llibres  s’han  de  retornar  en  les  mateixes                  
condicions  que  es  van  rebre  i  si  s’ha  fet  alguna  anotació  a  llapis,  s’ha  de  borrar;  en  cas                    
contrari,   es   restarà   la   part   proporcional   al   retorn   de   la   quota   corresponent.     

L’horari   per   a   retornar   els   llibres   és   el   següent:     

●   Dia   17   de   juny:   l’alumnat   de   2n   i   4t   d’ESO   que   no   tengui   recuperacions.   (S’ha   de   
respectar   l’horari   )     

●   Dia   18   de   juny:   l’alumnat   de   1r   i   3r   d’ESO   que   no   tengui   recuperacions.   (S’ha   de   
respectar   l’horari   )     

●   Dilluns   21   de   juny   de   9:00   a   10:00:   Alumnat   que   ha   fet   recuperacions.   Sols   es   
recolliran   en   aquest   horari.   

●   Dimecres   després   del   lliurament   de   notes:   poden   venir   a   recollir   els   llibres   que   hagin   
de   menester   per   a   les   recuperacions   de   setembre.     

  

PROGRAMA   DE   REUTILITZACIÓ   DE   LLIBRES   



Horari   17   de   juny:     

  
  

Horari   18   de   juny:   

  
  

HORA   CURSOS   

9:00-10:00   4t   A   i   4t   B   

10:00-11:00   4t   C   i   4t   D   

11:00-12:00   2n   A   i   2n   B   

12:00-13:00   2n   C   i   2n   D   

HORA   CURSOS   

9:00-10:00   1r   A   i   1r   B   

10:00-11:00   1r   C   i   1r   D   

11:00-12:00   1r   E   i   1r   F   

12:00-13:00   3r   A   i   3r   B   

13:00-14:00   3r   C   i   3r   D   


