VENDA DE LLIBRES PEL CURS 2018-2019

Benvolgudes famílies, des de l’AMPA us volem informar de com es realitzarà la
compra i venda de llibres pel proper curs escolar. Com molts ja sabeu hi ha dos
sistemes:
 Comprar els llibres nous a través de la plataforma digital.
 Comprar-vendre els llibres de segona mà i comprar llibres nous a través
de l’ AMPA.
Plataforma digital:
Tota la informació la trobareu a la circular adjunta.
Llibres de segona mà:
El sistema es basa en la compravenda de llibres propietat de l’ alumnat.
Bàsicament, consisteix en recollir els llibres usats, revisar-los i possibilitar el fet
de comprar-los a bon preu de segona mà.
El bon estat del llibre és una condició bàsica per poder participar en aquesta
compravenda.
Com es farà?
1. Es recullen els llibres que es volen vendre al despatx de l’AMPA.
2. Es dóna a la família un comprovant on es marquen els llibres que ha
deixat en dipòsit i on s’assenyala també quins llibres li interessarien pel
proper curs.
3. Es revisa, per part de l’AMPA, l’estat dels llibres deixats en dipòsit.
4. A partir del dia 2 de juliol, es podrà passar per l’AMPA per comprovar si
estan els vostres lots.
5. No es pot garantir la totalitat dels lots de llibres de segona mà, ja que,
això sempre anirà en funció dels llibres deixats en dipòsit.

A TENIR EN COMPTE:
1. Els llibres de lectura en llengua anglesa no es recolliran.
2. Tots els llibres de lectura que no siguin vigents per al curs 2018-2019
tampoc es recolliran.
3. Per poder deixar els llibres de segona mà en dipòsit s’haurà de ser soci
de l’ AMPA. La quota (25€ per família) es pot abonar presencialment el
dia que es deixin els llibres o, a través de transferència al número de
compte de l’ AMPA i portant el comprovant bancari.
Concepte: cognoms alumne + (curs que farà durant el proper
2018-2019) + quota AMPA
ES38 3058 0552 8027 2000 9749
4. L’AMPA no abonarà el preu dels llibres deixats en dipòsit fins que
aquests no estiguin revisats.
Preus de compra-venda de llibres de segona mà
Compra venda
Lectura *
3€
4€
Text ESO
15€
16€
Text Batxillerat
Pendent de valorar
*Excepte el llibre Wonder que es comprarà a 4€ i es vendrà a 5€
Quan es farà?
Dipòsit de llibres de segona mà del curs 2017-2018:
- Matins de 10.30 a 12.00h: 29 de juny, 2, 3, 4 i 5 de juliol.
- Tardes de 17.30 a 19.00h: 2, 3, 4 i 5 de juliol.
Recollida segona mà i venda dels llibres nous pel curs 2018-2019:
- Matins de 10.30 a 12.00h: 2, 3, 4 i 5 juliol.
- Tardes de 17.30 a 19.00h: 2, 3, 4 i 5 de juliol i 4, 5 i 6 de setembre.
Qualsevol canvi en els horaris s’informaria a través de la pàgina web del centre.

