Benvolgudes famílies de 1r de Batxillerat,

El curs 2018/2019 ja ha acabat i és hora de començar a pensar en els llibres
escolars del proper curs.
L'AMPA, amb l’objectiu d’alleujar l'esforç econòmic que han de fer les famílies
en els llibres de text, coordina un projecte on els llibres de text es renoven cada
quatre anys i van passant d’un alumne a un altre. Per això hi ha un cert
compromís de l'institut en mantenir el màxim de referències durant aquest
període. Els alumnes gaudeixen doncs de llibres nous un any i reutilitzen llibres
els altres tres (no necessàriament en aquest ordre).
Ja des de l’any passat, el càlcul del preu de llibres de batxillerat es fa de
manera uniforme, els alumnes de batxillerat paguen els llibres pel temps que
els fan servir i, així doncs, el preu de reutilització d’un llibre es calcula tenint en
compte:
 el cost de compra del llibre,
 el cost de manteniment del mateix (etiquetat i folrat) i
 un petit marge que l’AMPA inverteix en:
o comprar llibres nous quan el nombre d’alumnes entre un curs i un
altre varia,
o comprar llibres nous quan canvia alguna referència,
o renovar el parc de llibres cada quatre anys.
per vosaltres el cost global del paquet de reutilització no canvia ja que quan
canvia la referència d’un llibre, fins ara el cost del llibre nou l’assumia la família.
Ara aquest cost l’assumeix l’ampa i si canviés la referència d’algun llibre
(presumiblement canviaran el curs vinent), ja no el pagareu a preu de llibre
nou.
Els llibres de lectura de les matèries comunes passen a ser de reutilització i
seran, per tant, més barats. Per alguns llibres, els vostres fills/es seran els
primers a fer-los servir en el projecte, els estrenaran, però els hauran de tornar
un cop acabin el curs.
Aquest mètode de càlcul serà el mateix per als alumnes nous o que no feien
reutilització fins ara, per tant, si esteu en aquest cas i voleu subscriure el
projecte de reutilització per primer cop aquest curs, penseu que se us aplicaran
els mateixos preus.
Què han de respectar les famílies que participen en aquest projecte?
Per a que aquest projecte pugui funcionar és necessari que tothom respecti
una sèrie de regles i aquestes són:
1. L'alumne contractarà un lot complet dels llibres de reutilització que inclou
tots els llibres de text i de lectura de les matèries comunes.

2. L’alumne tornarà els llibres al juny si no té matèries per recuperar al
setembre. En cas contrari, l’alumne tornarà els llibres al setembre, inclús
en el cas que hagi de repetir el curs escolar. El període de reutilització
és anual i es paga anualment.
3. En el cas en què l'alumne perdi algun llibre, la família l'ha de pagar a
preu de llibre nou, en efectiu, en el moment del lliurament. Si el llibre
apareix, aquests diners se li retornaran a la família.
4. Si un alumne tornés un llibre que no estigués en condicions, per
exemple:






un llibre amb marques de bolígraf i/o retolador permanent o
fosforescent,
un llibre folrat amb aironfix,
un llibre amb les cobertes fetes malbé,
un llibre al qual li faltin planes,
altres desperfectes irreparables.

la família haurà de pagar el llibre, a preu de llibre nou, en efectiu en el moment
de tornar-lo.
La compra de llibres es fa via la nostra pàgina WEB
(www.ampaiesvilamajor.cat) però prèviament caldrà haver fet la inscripció anual
al mateix lloc web. En el cas de 1r de Batxillerat, el curs 2019/2020 el preu del
lot de reutilització és de 92,19€ que correspon al següent lot de llibres:
Llibres de text matèries comunes

Lengua cat. I lit. 1r Bat.
Living English 1 Student's Book
Living English 1 Workbook*
Lengua cast.y literatura

* Llibre no reutilitzable

EDEBE
BURLINGTON
BURLINGTON
LA GALERA

9788468320939
9789963489879
9789963489930
9788441224094

QUOTA
REUTILITZACIÓ
12,85 €
13,44 €
21,14 €
14,38 €

Llibres de lectura (passen a ser de reutilització)

Tirant lo blanc
Antologia de poesia cat.
Lazarillo de Tormes
Luces de Bohemia

CASTELLNOU
CASTELLNOU
AUSTRAL
AUSTRAL

9788498044171
9788498049695
9788467052282
9788467047035

QUOTA
REUTILITZACIÓ
5,60 €
6,55 €
5,87 €
6,39 €

The secret diary of Adrian M.

BURLINGTON

9789963617289

5,19 €

Apart, haureu de comptar els llibres de les assignatures optatives que no són
de reutilització.
Llibres assignatures optatives (no es reutilitzen)
Recordeu que, inclús dins d’una mateixa modalitat, no tots els alumnes
fan les mateixes optatives. Assegureu-vos bé de quines fa el vostre fill/a
abans de passar la comanda.

MAT. MODALITAT I ESP. DE MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA (No
reutilitzable)
Matemàtiques I
MCGRAW-HILL
9788448196042
Física I
MCGRAW-HILL
9788448181338
Química I
MCGRAW-HILL
9788448611408
Biologia I
SANTILLANA
9788491302735
Tecnologia industrial I
MCGRAW-HILL
9788448181178

PREU ALUMNE
REUTILITZACIÓ
30,96 €
38,75 €
38,75 €
35,07 €
29,69 €

MAT. DE MOD. I ESPECÍF. DE CIÈNCIES SOCIALS I D'HUMANITATS (No
reutilitzable)
Matematiques aplicades
MCGRAW-HILL
9788448196073
Economia d'empresa 1r Bat
MCGRAW-HILL
9788448181291
Psicologia. Inteligència emocional
ED. KAIROS
9788472453715
Historia del mon contemporani
VICENS VIVES
9788468238937

PREU ALUMNE
REUTILITZACIÓ
30,96 €
13,06 €
16,40 €
37,70 €

Si una família s’estima més no participar en el projecte de reutilització però vol
que l’AMPA li faciliti els llibres nous, també pot fer-ne la comanda sobre el
nostre lloc web. En aquest cas, el preu dependrà dels llibres que comandi. Els
preus per aquest curs 2019-2020 són:

Llibres de text

Lengua cat. I lit. 1r Bat.
Living English 1 Student's Book
Living English 1 Workbook
Lengua cast.y literatura

EDEBÉ
BURLINGTON
BURLINGTON
LA GALERA

9788468320939
9789963489879
9789963489886
9788441224094

PREU NO REUTILITZACIÓ
39,90 €
33,95 €
22,95 €
37,90 €

Llibres de lectura

Tirant lo blanc
Antologia de poesia cat.
Lazarillo de Tormes
Luces de Bohemia

CASTELLNOU
CASTELLNOU
AUSTRAL
AUSTRAL

9788498044171
9788498049695
9788467052282
9788467047035

The secret diary of Adrian M.

BURLINGTON

9789963617289

PREU NO REUTILITZACIÓ
10,95 €
10,95 €
9,95 €
11,95 €
9,95 €

Llibres assignatures optatives
Recordeu que, inclús dins d’una mateixa modalitat, no tots els alumnes
fan les mateixes optatives. Assegureu-vos bé de quines fa el vostre fill/a
abans de passar la comanda.
MAT. MODALITAT I ESP. DE MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
PREU NO REUTILITZACIÓ
31,95 €
Matemàtiques I
MCGRAW-HILL
9788448196042
39,95 €
Física I
MCGRAW-HILL
9788448181338
39,95 €
Química I Bat
CASALS
9788421849552
36,95 €
Biologia I
SANTILLANA
9788491302735
30,95 €
Tecnologia industrial I
MCGRAW-HILL
9788448181178

MAT. DE MOD. I ESPECÍF. DE CIÈNCIES SOCIALS I D'HUMANITATS
PREU NO REUTILITZACIÓ
31,95 €
Matemàtiques aplicades
MCGRAW-HILL
9788448196073
31,95 €
Economia d'empresa 1r Bat
MCGRAW-HILL
9788448181291
17,95 €
Psicologia
ED. KAIROS
9788472453715
38,95 €
Història del món contemporani
VICENS VIVES
9788468238937

El pagament es fa per transferència, targeta de dèbit o de crèdit via plataforma
virtual de pagament a la mateixa web de l'ampa.

En cas tingueu dificultats per fer aquests pagaments, no dubteu en posar-vos
en contacte amb nosaltres (info@ampaiesvilamajor.cat). Segur que plegats
trobarem una solució.
Salutacions,
Junta de l’AMPA Institut Vilamajor

