Benvolgudes famílies de 1er ESO,
El curs 2018/2019 està a les acaballes i és hora de començar a pensar en el
primer curs dels vostres fills a l’institut, és per això que us volem explicar el
projecte de reutilització de llibres.
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).
Els alumnes que subscriguin el projecte en aquest curs pagaran de manera
uniforme el cost dels llibres durant els anys que gaudeixin del projecte, així el
preu de reutilització d’un llibre es calcula tenint en compte:
• el cost de compra del llibre,
• el cost de manteniment del mateix (folrat, etiquetat) 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.
Què han de respectar les famílies que vulguin entrar 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
tant els llibres de text com els de lectura.
2. L’alumne tornarà tots els llibres al juny, 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 aquest cas el preu del lot de reutilització és de 122,04€
que corresponen a:
Llibres de text
QUOTA
REUTILITZACIÓ

Punt volat 1. Quadern d'activitats*
Punt volat 1. Caixa d'eines
Asterisco 1. Cuaderno del alumno*
Asterisco1. Caja de herramientas
THINK AHEAD ESO 1 Student's book
THINK AHEAD ESO 1 workbook*

CASTELLNOU
CASTELLNOU
CASTELLNOU
CASTELLNOU
BURLINGTON
BOOKS
BURLINGTON
BOOKS

9788417803124
9788417803148
9788417803186
9788417803209

25,53 €
6,06 €
25,53 €
6,06 €

9789925300662

11,37 €

9789925300686

19,00 €

Llibres de lectura

Mites grecs
Ave Júlia
De todo corazón. 11 poemas de
amor
El medallón perdido
Alice's Adventures in Wonder

* Llibre no reutilitzable

VICENS VIVES
GRUP 62

QUOTA
REUTILITZACIÓ
9788431690663
5,59 €
9788499327693
5,85 €

ED.SM
ANAYA
VICENS VIVES

9788434867338
9788466706117
9788431692834

5,37 €
5,60 €
6,08 €

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
PREU NO
REUTILITZACIÓ
Punt volat 1. Quadern
d'activitats
Punt volat 1. Caixa d'eines
Asterisco 1. Cuaderno del
alumno
Asterisco1. Caja de
herramientas
THINK AHEAD ESO 1 Student's
book
THINK AHEAD ESO 1
workbook

CASTELLNOU

9788417803124

26,95 €

CASTELLNOU

9788417803148

10,95 €

CASTELLNOU

9788417803186

26,95 €

CASTELLNOU
BURLINGTON
BOOKS
BURLINGTON
BOOKS

9788417803209

10,95 €

9789925300662

26,95 €

9789925300686

19,95 €

Llibres de lectura

Mites grecs
Ave Júlia
De todo corazón. 11 poemas de
amor
El medallón perdido
Alice's Adventures in Wonder

VICENS VIVES
GRUP 62

PREU NO
REUTILITZACIÓ
9788431690663
9,85 €
9788499327693
10,95 €

ED.SM
ANAYA
VICENS VIVES

9788434867338
9788466706117
9788431692834

8,90 €
9,90 €
11,90 €

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 pagament, 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

