ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
6è MERCAT DEL LLIBRE DE TEXT DE SEGONA MÀ PER AL CURS 2016-2017
1.-INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
Des l’AMPA i el projecte Família-Escola volem impulsar el mercat del llibre de text de segona
mà a L’ESO perquè creiem que el reciclatge de llibres és una proposta escolar que promou el
respecte al medi ambient, les actituds solidàries, el desenvolupament sostenible i el consum
responsable.
Els objectius del reciclatge de llibres són :





Reduir el consum i la despesa de les famílies en la compra de llibres de text.
Respectar els llibres perquè siguin útils a alumnat de promocions posteriors.
Reutilitzar els llibres que no farem servir habitualment.
Afavorir la participació de tota la comunitat educativa: alumnat, famílies, professorat,
tutories, pares col·laboradors, mares col·laboradores, delegats verds i delegades
verdes.

2.- CONDICIONS DEL 6è MERCAT DEL LLIBRE DE TEXT DE SEGONA MÀ
L’alumnat i les seves famílies han de supervisar el bon estat dels llibres: esborrar les marques,
les anotacions i els subratllats que puguin tenir. Aquesta primera revisió dels llibres, si està ben
feta, garantirà i minimitzarà les possibles reclamacions. Tot i així, es permetrà un reduït
nombre de marques, subratllats, etc.
Els compradors hauran de pagar un preu únic de 10 € per cada llibre de text que adquireixin
i els venedors cobraran 9 € per llibre de text venut. Les lectures (llibres de lectura) i llibres
fraccionats tindran respectivament els preus següents : 5€ pel comprador i 4€ pel venedor.
L’euro de marge servirà per gestionar aquest servei o/i altres similars relacionats amb el
reciclatge.
Donada la complexitat del procés, no podem garantir llibres de segona mà per a tothom. El
dijous 29 de juny , farem públic a través de la web www.intermunicipal .com l’oferta del
nombre de llibres de segona mà per nivells.
És possible que durant el procés sorgeixin alguns imponderables i problemes de difícil
arbitratge. Demanem, per això, la comprensió de tothom. Amb sentit comú i bona voluntat
hem d’intentar resoldre’ls entre tots.
L’entrega de llibres es farà seguint l’ordre de la pila. Quan s’acabi la pila d’un llibre s’haurà
acabat la venda d’aquell llibre. Recomanem que revisin els llibres el mateix moment de la
compra i ,si no estan d’acord, facin la reclamació pertinent.

3.- DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
1.-Les famílies que estiguin d’acord a vendre els seus llibres de text en bon estat per al mercat
de segona mà hi hauran de donar el vistiplau retornant signada (a l’urna de la sala de
professors) la butlleta de retorn (que hi ha al final d’aquest escrit ) fins el divendres 2 de juny.
2.- Els dies 6, 7,8 i 9 de juny els alumnes i les alumnes entregaran els llibres ( a la Sala
Polivalent) revisats i se’ls donarà un comprovant d’entrega. Extraordinàriament també es
recolliran els dies de recuperació i millora de les 8.30 a les 9.30 a la Sala Polivalent.
4.- La venda de llibres de 1r d’ESO es farà el dissabte 1 de juliol a partir de les 9.15h a sala
polivalent de l’Escola. Es donaran números moments abans de l’inici de la venda i es vendran
els llibres per rigorós ordre de tanda.
5.- El mateix dissabte 1 de juliol a partir de les 12.30h s’abonarà l’import en efectiu dels
llibres venuts i es retornaran els llibres no venuts.
S’entregarà l’import en efectiu dels llibres venuts a l’alumne/a si la família dona el seu permís
(signant la butlleta de retorn que s’adjunta ).
A les 14.00h es donarà per acabat el procés de la venda i no hi haurà dret a reclamacions. Les
famílies que no hagin recollit els llibres no venuts o cobrat l’import dels llibres venuts perdran
tota possibilitat de reclamació.
4.- RESUM DEL PROCÉS I HORARIS
DIA

HORA/LLOC

Esdeveniment

Del 26 de maig al 2 de juny

o

Urna a la sala de professors

Retornar signada la butlleta

6,7,8 i 9 de juny i
extraordinàriament els dies de
recuperació i millora (de 8.30
a 9.30h)

o

Sala polivalent de l’Escola

Portar els llibres i recollir el comprovant
d’entrega

Dijous 29 de juny

Web de l’Escola
Intermunicipal

Dissabte 1 de juliol
Sala Polivalent de l’EIP

Nombre de llibres a la venda
 A les 9 es donen els nombres (tanda)
 A les 9.15 començarà la venda
 De 12.30 a 14.00 cobrar els llibres i
retorns
A les 14.00 es dona per finalitzat el procés de
venda

BUTLLETA DE RETORN (dipositar a l’urna de la sala de professors fins el divendres 2 de
juny)

ESCRIU AMB LLETRA MOLT CLARA I MAJÚSCULA :

NOM DE L’ALUMNE/A ___________________________________________________
Curs actual que fa: _______________________________________________________
Lletra del curs que fa (exemple 4tA): ______________________________________
Accepto les condicions del reciclatge de llibres de segona mà de l’EIP: entregar els
llibres en bon estat i etiquetats, el preu de compra i el de venda, la possibilitat que la
demanda superi l’oferta, la impossibilitat de reclamació acabat el procés, etc.
Participaré en la venda d’alguns llibres de text
Encercla el que vull fer :
SÍ
No
Estic interessat/da en la compra de llibres de text de segona mà i en vindré a comprar
el dissabte 1 de juliol.
Encercla el que vull fer :
SÍ
No
Estic d’acord que el mateix 1 de juliol el/la meu/va fill/a reculli els seus llibres no
venuts i cobri en efectiu l’import dels llibres venuts en l’horari establert.
Encercla:
SÍ
No
Estic d’acord que el mateix dissabte 1 de juliol del 2017 finalitza el 6è mercat de llibres
de 2a mà, perdent tota possibilitat de reclamació d’imports i de llibres, a partir
d’aquesta data .

SIGNATURA DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL

Data :

