Benvolgudes famílies de 3er ESO,
El curs 2017/2018 està a les acaballes 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).
Pel curs 2018 – 2019, els alumnes que fins ara feien reutilització de llibres, i
donat que van fer una gran inversió quan el van subscriure, seguiran pagant
només el preu del manteniment dels llibres.
En canvi, si el vostre fill/a és nou al centre o l’any passat no va fer reutilització
de llibres i vol començar aquest any, tenim bones notícies. Des de la junta hem
decidit canviar la manera en que es repartia fins ara la inversió en el projecte
per fer-la més equilibrada i justa. Així doncs, els alumnes que subscriguin el
projecte en aquest curs pagaran de manera uniforme el cost dels llibres durant
els anys que gaudeixin del projecte i, amb aquest objectiu, el preu de
reutilització d’un llibre es calcula tenint en compte:
• el cost de compra del llibre,
• el cost de manteniment del mateix (a càrrec de l’empresa Catbook) 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 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 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. Cada llibre ve tamponat amb un codi que identifica un alumne al llarg
d'un curs escolar. Un alumne només pot tornar llibres amb el seu codi

personal: si un alumne A retorna un llibre amb el codi d'un altre alumne
B, es considerarà que l'alumne A ha extraviat el seu llibre i l'haurà de
pagar, a preu de llibre nou, en efectiu, en el moment del lliurament.
5. 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,
un llibre amb el nom posat,
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 3r ESO, el curs 2018/2019 el preu del lot de
reutilització és el següent:
Llibres de text matèries comunes

Llengua cat. i literat. 3
Lengua cast.y lite. 3
Mosaic Student's Book 3
Mosaic Workbook 3*
Tecnologies 3
Matemàtiques 3 ESO
Ciéncies socials, geografia
Física i Química 3er
Biologia 3. Observa

TEXT-GALERA
SANTILLANA
OXFORD
OXFORD
CASALS
MCGRAWHILL
VICENS VIVES
TEXT-GALERA
SANTILLANA

9788441223905
9788490476932
9780194652063
9780194652179
9788421857564
9788448195533
9788468231976
9788441224018
9788490475515

Preu Lot llibres matèries comunes 3r
ESO

* Llibre no reutilitzable

REUTILITZACIÓ
7,00 €
7,00 €
7,00 €
21,97 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

77,97 €

ALUMNE NOU
12,43 €
13,29 €
11,88 €
21,97 €
12,78 €
12,38 €
13,81 €
12,01 €
13,29 €

123,84 €

Llibres de lectura (no es reutilitzen)
Gràcies per la propina
Marina
El lazarillo de Tormes
El camino
Slaves in the desert

ED.GRUP 62
ED.GRUP 62
VICENS VIVES
ED. AUSTRAL
BURLINGTON BOOKS

9788496863125
9788499307497
9788431680251
9788423342303
9789963515981

PREU REUTILIZACIÓ
9,45 €
12,30 €
14,16 €
7,55 €
10,07 €

Llibres assignatures optatives
REUTILITZACIÓ
FRANCÈS- Parachute2, libre
de l’élève
FRANCÈS- Parachute2,
cahier exercices *
À la recherche de Mariana*
ALEMANY- Beste Freunde
1,2
ALEMANY- Beste Freunde
1,2 Arb.CD *

ALUMNE NOU

SANTILLANA

9788490490891

7,00 €

12,41 €

SANTILLANA
SANTILLANA

9788490490952
9788496597587

23,15 €
11,31 €

23,15 €
11,31 €

ED. HUEBER

9783195010511

7,00 €

7,48 €

ED. HUEBER

9783195610513

10,00 €

10,00 €

* Llibre no reutilitzable
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 2018-2019 són:
Llibres de text

Llengua cat. i literat. 3
Lengua cast.y lite. 3
Mosaic Student's Book 3
Mosaic Workbook 3
Tecnologies 3
Matemàtiques 3 ESO
Ciéncies socials, geografia
Física i Química 3er
Biologia 3. Observa

TEXT-GALERA
SANTILLANA
OXFORD
OXFORD
CASALS
MCGRAWHILL
VICENS VIVES
TEXT-GALERA
SANTILLANA

9788441223905
9788490476932
9780194652063
9780194652179
9788421857564
9788448195533
9788468231976
9788441224018
9788490475515

PREU NO
REUTILITZACIÓ
37,60 €
42,23 €
34,68 €
24,71 €
39,47 €
37,33 €
44,98 €
35,41 €
42,23 €

Llibres de lectura

Gràcies per la propina
Marina
El lazarillo de Tormes
El camino
Slaves in the desert

9788496863125
9788499307497
9788431680251
9788423342303
9789963515981

PREU NO
REUTILITZACIÓ
9,95 €
12,95 €
14,90 €
7,95 €
10,60 €

SANTILLANA

9788490490891

PREU NO
REUTILITZACIÓ
37,52 €

SANTILLANA
SANTILLANA
ED. HUEBER
ED. HUEBER

9788490490952
9788496597587
9783195010511
9783195610513

26,05 €
11,90 €
11,25 €
11,25 €

ED.GRUP 62
ED.GRUP 62
VICENS VIVES
ED. AUSTRAL
BURLINGTON BOOKS

Llibres assignatures optatives

FRANCÈS- Parachute2, libre de l’élève
FRANCÈS- Parachute2, cahier
exercices
À la recherche de Mariana
ALEMANY- Beste Freunde 1,2
ALEMANY- Beste Freunde 1,2 Arb.CD

Per fer efectiva una comanda de llibres, sigui de reutilització o no, haureu de
pagar, per transferència bancària, una pre-reserva del 50% de l’import de la
comanda més la quota de l’AMPA (20€ per família) . La quantitat i el número de
compte per fer la transferència us serà comunicat per correu electrònic en
confirmar la comanda.
La resta del pagament haurà de fer-se efectiu, al mateix compte, abans del
10/08/2018.
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

