
NOTA PELS ALUMNES 
INSTRUCCIONS PER RETORNAR EL LOT DE LLIBRES  

 

TOTS ELS ALUMNES HEU DE RETORNAR EL LOT DE LLIBRES EL DIA 15/6 

a l’IES, a les 16h, cada alumne a l’aula del seu curs. 

HEU DE PORTAR:  

- Tots els llibres revisats dins la bossa que us donem 

- Els full de control del lot on haureu anotat l’estat de cada llibre 

 

Si repeteixes curs o necessites algun llibre per exàmen o repàs durant l’estiu  

has de portar tot el lot igualment el dia 15.  

Et podràs tornar a endur algun llibre que necessitis per exàmen o repàs, després d’anotar-ho en el full de 

control del lot.  

Els llibres per exàmen, s’han de tornar el dia 29 de juny, a les 18h, a l’IES. 

Els llibres de repàs, s’han de tornar el dia 31 d’agost, a les 18h, a l’IES, ja que els hem de posar 

en el lot per l’alumne del curs següent. Si no es tornen aquest dia, es consideraran perduts. 

 

Revisió dels llibres 

- Comprovar que no hi ha cap anotació en els llibres. Si en hi ha alguna, esborrar-la amb molt de compte 

per no espatllar el full. Si l’anotació és amb bolígraf, tapar-la amb molt de compte amb típex. Si alguna 

pàgina no es pot arreglar, anoteu ell número al full de control del lot. 

- Comprovar que no hi ha cap pàgina trencada o molt bruta. Si en hi ha alguna, anoteu el número de pàgina 

en el full de control del lot. 

- Treure el folre amb molt de compte per no espatllar les tapes del llibre. 

 

Anotacions en el full de control del lot 

El full de control del lot té una llista dels llibres del lot que s’han de retornar, indicant l’assignatura, el 

número d’inventari del llibre (que està en la etiqueta dins del llibre) i l’estat del llibre a l’inici del curs. 

Heu d’anotar: 

- El nom de l’alumne 

- Estat del llibre a final de curs:  

B- Bon estat. No hi ha cap anotació ni pàgina trencada o bruta. 

R- Regular. Hi ha alguna pàgina trencada o bruta (poques) o bastantes anotacions esborrades 

però el llibre pot ser utilitzat per un altre alumne el curs vinent. 

C- Canviar. El llibre està en mal estat i no pot ser utilitzat per un altre alumne el curs vinent. 

- Si el llibre no es retorna, marcar amb X la columna corresponent al motiu: 

Llibre per exàmen (tornar el 29/7 a les 18h). 

Llibre per repàs (tornar el 31/8 a les 18h). 

Llibre perdut 

 


