
FULL ADHESIÓ 

NORMES D’ÚS DEL PROGRAMA OFICIAL DE LA CONSELLERIA 

DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT. PRIMÀRIA. 

Per acollir-me a aquest programa em compromet a complir les següents normes: 

1. L’alumnat ha de tenir cura de no escriure amb bolígraf o retolador, de no esqueixar fulls, de no aferrar 

adhesius ni subratllar els llibres. 

2. Només si el/la mestre/a ho considera oportú es podrà subratllar amb un llapis núm. 2. A final de curs 

l’alumnat haurà d’entregar el llibre sense cap subratllat ni cap tipus de marca. 

3. A principi de curs, cada alumne/a pagarà 2-3 € perquè la Comissió pugui fer la compra conjunta de 

folres. Tots els llibres de text (no quadernets) hauran d’estar forrats al llarg de tot el curs. 

4. Les anotacions a un tema es poden fer aferrant un “post-it” que després ha de llevar. 

5. Les respostes dels exercicis es faran al quadern, mai al llibre (ni a llapis) 

6. Si cal anotar exercicis per fer deures, es farà a l’agenda. 

7. En cas de pèrdua o mal ús d’un llibre,  s’haurà d’abonar una penalització del 50% del seu cost. En cas 

de no fer-ho, aquest/a alumne/a sortirà del programa. 

8. Els llibres que formen part del Banc de llibres quedaran al centre a final de curs.  

* El romanent que pugui generar aquest programa pot ser destinat a material didàctic/informàtic per a ús 

de l’alumnat. 

 

         En el moment del pagament s’accepten totes les normes d’ús. 

DADES PER FER EL PAGAMENT I FORMAR PART DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 

NIVELL QUE REALITZARÀ EL 

PROPER CURS 

QUANTITAT A INGRESSAR 

3r 35 € 

4t 35 € 

5è 45 € 

6è 45 € 

 

Núm. de compte de l’escola La Caixa ES84 2100  3790  2822  0000  4388. CEIP AINA MOLL I MARQUÈS 

En l’ingrés s’ha d’indicar el nom,  llinatges i el curs de l’alumne/a. 

Si el banc vos demana un CODI, heu de posar aquest.  

X 


