Benvolgudes famílies de 2n ESO,
El curs 2018/2019 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).
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 (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 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
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 el cas de 2n ESO, el curs 2019/2020 el preu del lot de
reutilització és de 84,68€. Aquests preus corresponen a:
Llibres de text

Llengua i literat. 2
Lengua cast.y lite.
THINK AHEAD ESO 2 Student's
book
THINK AHEAD ESO 2 workbook
*

TEXT-GALERA
SANTILLANA
BURLINGTON
BOOKS
BURLINGTON
BOOKS

9788441222991
9788490470176

QUOTA
REUTILITZACIÓ
12,43 €
13,29 €

9789925300754

11,37 €

9789925300778

19,00 €

9788468315782
9788492672424
9788431681890
9788467577907
9788877549273

QUOTA
REUTILITZACIÓ
5,88 €
5,85 €
5,41 €
5,37 €
6,08 €

* Llibre no reutilitzable

Llibres de lectura

Mentida
Les cartes d'Hèrcules Poirot
Cuatro corazones con freno...
Finis Mundi
Treasure Island

ED.EDEBÉ
EDICIONS 62
VICENS VIVES
EDICIONES SM
VICENS VIVES

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

Llengua i literat. 2

TEXT-GALERA

9788441222991

PREU NO
REUTILITZACIÓ
37,6 €

Lengua cast.y lite.

SANTILLANA

9788490470176

42,23 €

THINK AHEAD ESO 2 Student's
book
THINK AHEAD ESO 2 workbook

BURLINGTON
BOOKS
BURLINGTON
BOOKS

9789925300754

26,95 €

9789925300778

19,95 €

Llibres de lectura

Mentida
Les cartes d'Hèrcules Poirot
Cuatro corazones con freno...
Finis Mundi
Treasure Island

ED.EDEBÉ
EDICIONS 62
VICENS VIVES
EDICIONES SM
VICENS VIVES

9788468315782
9788492672424
9788431681890
9788467577907
9788877549273

PREU NO
REUTILITZACIÓ
10,95 €
10,95 €
9,10 €
8,90 €
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

