IES RONDA

PROGRAMA COOPERATIU DE
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Benvolguda família,
Estem acabant ja aquest curs 2016-17 i és hora de RETORNAR ELS LLIBRES del
Programa de Reutilització i Socialització de llibres de text dels quals heu gaudit les
famílies de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO que així ho heu desitjat.
En aquest moment, cal que tingueu molt presents una sèrie d’indicacions que ens
facilitaran la recollida, al mateix temps que farà que us eviteu que de la revisió s’hagi
de PAGAR LA PENALITZACIÓ per desperfectes o llibres perduts i/o malmesos :
● REVISEU ELS LLIBRES ABANS DE RETORNAR-LOS al centre i, en la mesura del
possible, repareu els petits desperfectes que s’hi puguin haver provocat: tapes brutes
(amb una mica d’alcohol es netegen), parts del llibre ratllades (cal esborrar); fulles
estripades o lloms oberts (amb cel·lo i/o pega es poden reparar). D’aquesta forma,
els futurs usuaris dels llibres el rebran amb més grat.
● NETEJEU LES TAPES PLASTIFICADES DELS LLIBRES AMB ALCOHOL O
ALGÚN PRODUCTE NETEJADOR. No recollirem cap llibre que prèviament no s’hagi
netejat.
● No es pot retornar un lot de llibres sense que prèviament els pares i mares
l’hagueu revisat. Molts alumnes retornen els llibres directament de les seves taquilles
sense que vosaltres, els pares i mares, els hagueu revisat; per tant, no podreu saber si
els vostres fills han tingut o no cura dels llibres.
● Cada curs ens trobem amb massa famílies que han de pagar penalitzacions molt
altes per no haver tingut cura dels llibres al llarg del curs. Ara és el moment de
retornar-los en el millor estat possible. Continuem fent viable la socialització al nostre
centre.
Cal que tingueu present en tot moment que els llibres són propietat de l’Institut, el qual
us en cedeix l’ús a canvi d’una quota anual; per aquest motiu, si el llibre s’extravia o es
malmet accidentalment o voluntàriament per un mal ús, el centre us demana un
rescabalament econòmic per reposar el material que, en cap cas, té caràcter
sancionador.
Esperem que el compliment d’aquestes normes bàsiques per la totalitat dels usuaris
faciliti que la socialització perduri molts anys, el contrari faria que el programa es
replantegés la seva viabilitat.
Ara, però, cal retornar-los al centre; per aquest motiu, els hi facilitem els dies i les
hores en què poden fer efectiu el seu retorn. Fora d’aquests moments, no agafarem
cap lot.
-

Dijous 22 de juny de 10 a 14 hores.
Divendres 23 de juny de 10 a 14 hores.

Per qualsevol dubte o indicació, restem a la seva disposició a la Secretaria de l’AMPA,
al telèfon 973-268324 o a ampa@ironda.org
Lleida, a 5 de juny de 2017
AMPA INS RONDA

