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Benvolgudes famílies,  

El curs vinent continuem amb el projecte de reutilització de llibres de text, Banc de 
Llibres, que cobreix tots els cursos d’ESO. Aquest projecte ha estat aprovat pel Consell 
Escolar i té el suport del projecte de reutilització del Departament d’Educació de la 
Generalitat. 

El sistema parteix d’una idea bàsica: aprofitar els llibres que es conservin en bon estat. Els 
objectius són la transmissió de valors com la solidaritat i la responsabilitat, l’estalvi de 
recursos naturals, així com la sensibilització dels joves en aquest tema i l’estalvi econòmic 
per a les famílies, que representa l’inici del camí cap a la gratuïtat total dels llibres de text. 

El lot de llibres inclou tots els llibres de text i quaderns relacionats de les 
assignatures obligatòries. No s’inclouen en el lot els llibres de lectura, que es poden 
comprar amb descompte a l’ABACUS. 

S’han establert dues quotes, una d’ingrés pels alumnes que s’incorporen per primer cop 
al sistema de Banc de Llibres i una de manteniment, pels alumnes que ja s’hi van incorporar 
els cursos anteriors. Com podeu veure el sistema és molt avantatjós fins i tot si es tenen 
germans al centre: 

Preu aprox. botiga 
(2008-2009) 

Quota lot 
incorporació 

Quota lot 
manteniment 

 
ESTALVI 

330 € 120 € 100 € 64%-70% 

 

CALENDARI I FORMA DE PAGAMENT 

Formalització de la reserva del lot  

Ingressar 30€ al compte –veure circular original-  de la Caixa de Catalunya, 
indicant EL NOM DE L’ALUMNE I EL CURS QUE FARÀ L’ANY VINENT. Si no es fa 
el pagament abans del 12 de juny, no reservarem el lot de llibres per 
l’alumne. 

Fins el 12 de juny 

Retornar el lot de llibres a l’IES, revisats i sense folres 

Tots els alumnes han de retornar el lot aquest dia, encara que tinguin 
exàmens o repeteixin curs. En aquest moment han de dir quins llibres es 
queden i retornar-los al professor el dia de l’examen. 

15 de juny  

Reunió informativa 15 de juny 20h 

Revisió de llibres i preparació de lots, pares i alumnes. 

És imprescindible la vostra col�laboració. Estarem les tardes que sigui 
necessari, per tant és millor que vingueu els primers dies de la setmana. 

del 29/6 al 2/7  
del 31/8 al 3/9 
de 18 a 20h 

Pagament de la resta de quota pel lot de llibres. abans del 4/9 

Recollida dels lots (aquest curs no es farà venda de llibres de lectura) 

GUARDEU-VOS ELS COMPROVANTS DE PAGAMENT PER CONSULTAR EN 
CAS DE PROBLEMES EL DIA DE LA RECOLLIDA DELS LOTS 

7 de setembre 
de 18 a 21h 

 

Per poder dur a terme aquest projecte cal la implicació de tota la comunitat educativa: 
pares, professors i, especialment, dels alumnes que han de respectar els llibres que uns 
altres darrera seu han de trobar en bones condicions. 

Agraïm la vostra atenció  

        La direcció del centre La junta de l’AMPA 

 


