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Caldes de Montbui, juny del 2017

VENDA DE LLIBRES CURS 2017/2018
A) Si voleu comprar els llibres a l’escola teniu diferents OPCIONS que recollim en el full
adjunt que heu d’omplir:
OPCIÓ 1. Els/les vostres fills/es tindran, el dia d’inici d’escola, els llibres damunt la taula i no
us haureu de preocupar de res més
Si escolliu aquesta opció, comproveu que us hem fet el cobrament dels llibres quan
corresponia. En alguna ocasió ens hem trobat que l’alumnat, per oblit, no ha lliurat el full
a l’escola i la família es refiava que el seu fill tindria els llibres sobre la taula i no ha sigut
així.
OPCIÓ 2.

Si desitgeu tenir-los abans, els dies:

JULIOL
Dimarts 11, Dimecres 12 de juliol: de 17:00h a 20:00h
Dijous 13 de juliol: de 9:00h a 11:00h i de 17:00h a 20:00h.
SETEMBRE
Dimecres 6 de setembre: de 17:00h a 20:00h
Dijous 7 de setembre: de 9:00h a 11:00h i de 17:00h a 20:00h.
Podreu passar-los a buscar per l’escola (a l’edifici de Primària).
Tan sols es podran recollir els llibres si prèviament s’ha fet el pagament.
OPCIÓ 3. Si per algun motiu no els heu pogut encarregar, sempre podreu fer la compra dels
llibres en les dates assenyalades anteriorment fins a finalitzar les existències. El
pagament en aquesta modalitat es farà en efectiu o targeta de crèdit.
B) PAGAMENTS:
 Us donarem la possibilitat de fer el pagament en 1 termini (juliol o setembre) o en 2
terminis (juliol i setembre) que es cobraran al compte on pagueu els rebuts de l’escola.







ALTRES INFORMACIONS:
Es podrà fer el pagament amb targeta de crèdit.
Hi haurà la possibilitat de rebre els llibres folrats. El model de folre no és el plastificat,
sinó el folre de plàstic que protegeix el llibre i es pot reutilitzar i tampoc fa malbé les
tapes de la publicació. El preu per llibre folrat és d’1,25 €.
Qualsevol problema amb les edicions, manca d’algun llibre, etc., serà solucionat des de
l’escola.
Us farem un 5% de descompte del cost total d’aquests.
Els beneficis obtinguts en la venda de llibres es destinaran íntegrament a inversions, tasca
educativa i millora dels serveis que ofereix l’escola.
Si no desitgeu els llibres folrats, us regalarem un rotlle de folre per cada bossa de llibres,
si feu una compra mínima de 5 llibres.

Si esteu interessats en demanar els llibres a l’escola
retorneu el full adjunt abans del dia 21 de juny.

ROBA ESPORTIVA I BATES
La roba esportiva i les bates es podran adquirir a l’escola dins el següent horari:







Dimarts 11, Dimecres 12 de juliol: de 17:00h a 20:00h
Dijous 13 de juliol: de 9:00h a 11:00h i de 17:00h a 20:00h.
Dilluns 4 de setembre: de 17:00h a 20:00h
Dimarts 5 de setembre: de 9:00h a 13:00h
6 i 7 de setembre: de 17:00h a 20:00h
Divendres 8 de setembre: de 16 a 18 h.




Del 18 al 29 de setembre, dilluns, dimecres i divendres de 17:00h a 18:30h de la tarda.
Durant el curs, dilluns, dimecres i divendres de 17:00h a 18:00h, i dimarts de 9:15h a
13:00h

Igual que en el cas dels llibres, la roba esportiva i les bates es podran pagar amb targeta de
crèdit.
Us oferim la possibilitat de brodar el nom a la bata o de fer els retocs necessaris.

ALTRES POSSIBILITATS PER REDUIR LA DESPESA DELS LLIBRES
1.- Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular
del Departament d’Educació.
Aquest any i fins al dia d’avui no hi ha una subvenció del Departament d’Ensenyament per a la
reutilització de llibres. Tenim però llibres socialitzats dels cursos passats que no hem posat a la
llista i que no haureu de comprar.
2.- Igualment, com en els darrers anys, s’oferirà un mercat d’intercanvi de llibres.
Les etapes on realitzarem l’intercanvi seran l’ESO i el Batxillerat.
Funcionament:
 El dimarts 11 de juliol, de 17:00h a 20:00h, les famílies que ho desitgin podran portar els
llibres que han fet servir els seus fills/es (sempre que estiguin en bon estat i no escrits) i
rebran un tiquet amb el total de llibres lliurats.
 El dimecres 12 de juliol entre les 17:00h i 20:00h, les famílies que tinguin tiquet per haver
portat llibres, el dimecres podran comprar els llibres deixats per altres famílies per un
valor únic per llibre de 3 €.
 El dijous 13 de juliol de 17:00h a 20:00h, es lliurarà els diners dels llibres venuts i es
retornaran els llibres no venuts a les famílies.
 No s’acceptaran llibres que no es puguin utilitzar el proper curs perquè s’hagi canviat
l’edició o l’editorial. Per saber quins són els llibres que podeu portar per intercanviar
hauríeu de consultar la llista de llibres pel proper curs que estarà penjada a l’entrada de
l’escola i a la Web del centre.
 L’objectiu no és fer un benefici econòmic amb els llibres utilitzats aquest curs, sinó entrar
en un intercanvi amb altres famílies. Tots aquests intercanvis es realitzaran a l’edifici de
Primària.
 Les famílies de l’alumnat que aquest curs ha fet 6è, el dimecres 12 de juliol podran venir a
comprar llibres de l’intercanvi de 1r d’ESO.
L’Equip Directiu

