PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

S'apropa el final del curs i volem aprofitar per recordar-vos el conjunt de normes del
programa, que se us van entregar a principi de curs i que constitueixen els vostres deures en relació
tant als llibres que se us han atorgat en préstec com a la resta de companys i companyes adherits.
Els membres de la comissió del programa de llibres que duu el seu seguiment ha escoltat els
suggeriments de diverses famílies i s’intentarà millorar el servei, sobretot respecte a la devolució
dels llibres.
Amb la intenció que funcioni bé la devolució, i tenint en compte que el programa no pot
funcionar si no hi posem tots alguna cosa de la nostra part, us demanem que torneu a llegir les
normes i el que heu de fer per tornar els llibres (amb especial atenció a les que es refereixen al
procés de retorn dels llibres, que estan marcades en negreta) i que comenceu a preparar els llibres
que heu de retornar (traieu els papers que hi pugui haver dedins, esborrau les petites marques de
llapis, comprovau que tots els llibres que teniu són els que se us van entregar a principi de curs,
comprovau també que hi són tots, posau cinta adhesiva si hi ha petits desperfectes ... i, sobretot, no
espereu a fer-ho el dia que vingueu a entregar-los).
1. Els llibres no són teus. Són de tots. Tracta’ls bé.
2. El dia i hora de devolució dels llibres s'han d'entregar tots els que va etiquetar el
centre. Els llibres que no es lliurin i/o s'hagin perdut s'hauran de pagar (no oblideu els
dossiers d'algunes assignatures i 3 volums de matemàtiques). Mirau el llistat del curs
corresponent en aquest mateix full.
3. Tots els llibres duen un segell del centre amb una graella on s'ha d'escriure en la primera
filera que es trobi buida el nom i llinatges de l'alumne i curs acadèmic que el fa servir
(p.e. curs 17/18).
4. Els llibres han d'estar folrats (millor folro no adhesiu). Això ajudarà a una millor
conservació. Si el folro s'ha deteriorat l'alumne/a ha de posar un de nou.
5. Si un llibre té el folro en mal estat, canvia el folro, si es pot, i si no arregla el folro amb
cinta adhesiva i fent-ho net.
6. Arregla els petits desperfectes que trobis o els que es puguin produir durant el curs abans
que es facin més grans.
7. Només es podran utilitzar els llibres durant un curs acadèmic, excepte en cas de repetició de
curs. Si l'alumne/a té alguna assignatura pendent i necessita el llibre d'un altre curs se l'haurà
de comprar pel seu compte.
8. Si un alumne/a ha de realitzar activitats de recuperació durant l’estiu, podrà
perllongar la seva utilització fins al mes de setembre.
9. No s'acceptaran llibres que estiguin en mal estat (estiguin subratllats, pintats, banyats,
amb fulls arrencats, etc.)
10. Els llibres que no s'acceptin en el procés de recollida durant el mes de juny s'hauran de
pagar i el criteri del personal encarregat de la recollida dels llibres serà inapel·lable.
11. L'adhesió comporta l'acceptació d'aquestes normes.

ATENCIÓ:
Aprofitem, també, per informar-vos que el procés de recollida de llibres es farà en
les dates indicades al calendari de final de curs i en l'horari individual que apareix escrit
en aquest document. També podeu consultar el calendari i horari de devolució en la pàgina
web.
Aquest dia poden venir els alumnes, no cal que venguin les famílies. Si són dos
germans poden presentar els llibres junts el dia que li hagin assignat al germà menor.

LLIBRES DE TEXT PROGRAMA REUTILITZACIÓ
Assignatura

Editorial

ISBN

Anglès

Burlington

978-9963-51-657-5

Biologia i geologia

Santillana

978-84-680-9318-5

Santillana

978-84-680-9283-6

Llengua Castellana i Literatura

Teide

978-84-307-8984-9

Llengua Catalana i Literatura

Teide

978-84-307-8981-8

Matemàtiques

Anaya

978-84-678-5168-7

Música I

Teide

978-84-307-8551-3

Assignatura

Editorial

ISBN

Anglès

Burlington

978-9963-51-664-3

Física i Química

Santillana

978-84-680-9397-0

Santillana

978-84-141-1389-9

Llengua Castellana i Literatura

Teide

978-84-307-9085-2

Llengua Catalana i Literatura

Anaya

978-84-307- 9082-1

Matemàtiques

Teide

978-84-698-1550-2

Hueber

978-3-19-101678-4

Assignatura

Editorial

ISBN

Anglès

Burlington

978-9963-51-671-1

Biologia i geologia

Santillana

978-84-680-9328-4

Física i química

Santillana

978-84-680-9123-5

Santillana

978-84-680-9274-4

Llengua Castellana i Literatura

Teide

978-84-307-8987-0

Llengua Catalana i Literatura

Teide

978-84-307-8992-4

Matemàtiques Acadèmiques o Matemàtiques Aplicades

Anaya

978-84-678-5317-9 o
978-84-678-5319-3

OPTATIVA
2a Llengua estrangera – Alemany

Hueber

978-3-19-101678-4

OPTATIVA
Música II

Teide

9788430790128

Assignatura

Editorial

ISBN

Anglès

Burlington

978-99-635-1678-0

Llengua Castellana i Literatura

Teide

9788430791675

Llengua Catalana i Literatura

Teide

9788430791644

Matemàtiques Acadèmiques o Matemàtiques Aplicades

Anaya

9788469812365 o
9788469812389

Biologia i Geologia

Santillana

9788414113868

Física i Química

Santillana

9788468008233

Mc Graw Hill

9788448612924

Llatí

Santillana

9788490470442

IAEE

Mc Graw Hill

9788448612849

Hueber

9783191016593

Geografia i història
r

1 ESO

Atles geografia i història

Geografia i història
n

2 ESO

Atles geografia i història

OPTATIVA
2a Llengua estrangera – Alemany

Geografia i història
Atles geografia i història

3r ESO

OPTATIVES

4t ESO

Economia

Alemany

