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NORMES DE  PARTICIPACIÓ AL PROJECTE DE LLIBRES COMPARTITS 

 
Objectius 

El projecte de llibres compartits té per objectiu fomentar la reutilització dels 
llibres per part de l’alumnat i el reciclatge. A més afavoreix l’estalvi de les 
famílies 

 
Projecte 

 
Els llibres són comprats per l’escola que en cedeix l’ús a les famílies. 
 

S’ha calculat una vida útil dels llibres de 3 cursos, per aquest motiu les 
famílies paguen un terç del valor del llibre per cada curs escolar que 

l’utilitzen. 
 
Els llibres han de ser retornats per l’alumnat en bones condicions d’ús i en 

les dates que des de l’escola es determinin. 
 

La participació per part de les famílies en el projecte és voluntària i fer-ho 
implica l’acceptació d’aquestes normes. 
 

Comanda 
 

L’escola a través de la pàgina web (www.joanpelegri.cat) facilitarà poder  
fer la comanda dels llibres compartits juntament amb la resta de materials 
necessaris pel curs següent. Es comunicarà a les famílies el període de 

comanda i com s’haurà de fer el pagament. 
 

Si alguna família té dificultats per a poder accedir al web o realitzar la 
comanda, des de l’escola se li donarà suport a través del servei de 
biblioteca. 

 
Els llibres i materials encarregats es lliuraran a les famílies sempre i quan 

s’hagi realitzat el pagament. 
 

Ús 
 
L’alumnat disposarà dels llibres durant tot el curs acadèmic. A cada llibre hi 

posarà el nom i l’any. Haurà de tenir un tracte respectuós amb el material, 
sense fer-hi dibuixos, anotacions, o qualsevol altra acció que el pugui 

malmetre. 
 
 

Recollida dels llibres a final de curs 
 

L’escola fixarà els dies que cada nivell ha de retornar els llibres compartits i  
ho comunicarà a l’alumnat per diferents mitjans: a les tutories, per  carta a 
les famílies o per correu electrònic (Alexia). Només es recolliran llibres en 

els períodes i punt d’entrega establerts. 

http://www.joanpelegri.cat/
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No seran considerades les entregues fora de termini o per altres vies 

(deixar-los a consergeria, donar-los al tutor, deixar-los a coordinació...) 
 

El dia de recollida es revisarà que els llibres que estan en bon estat. I 
s’entregarà a la persona que els porti un document especificant quins ha 
entregat. Cal que les famílies guardin aquest document fins a l’octubre. 

Donada la complexitat del sistema i el volum de llibres que es mouen a 
l’escola la regularització i cobrament dels llibres no retornats no es pot fer 

fins a l’octubre.  
 
Els llibres no retornats, que no s’hagin entregat en el període establert o 

que no estiguin en condicions es cobraran a les famílies per l’import sencer 
ja que s’hauran de tornar a comprar. 

 
Alumnat amb matèries pendents de recuperar a setembre 
 

L’alumnat que hagi de recuperar matèries al mes de setembre ha de 
retornar els llibres de les matèries que té aprovades. Es tindrà un registre 

amb l’alumnat i les matèries suspeses. Aquests llibres hauran de retornar-
se en el dia de setembre que es determini des de l’escola. 
 

Alumnat repetidor 
 

L’alumnat que repeteix curs ha de retornar tots els llibres en la data fixada 
des de l’escola i realitzar la comanda de llibres per al nou curs en les dates 
que es determinin de setembre. 

 
Alumnat 2n Batxillerat amb PAU a setembre 

 
L’alumnat de 2n de batxillerat que vulgui anar a les PAU al setembre ha de 
retornar els llibres compartits en el dia fixat pel seu curs i comunicar que 

està interessat en disposar de llibres per a poder preparar les proves de 
setembre. L’escola els hi facilitarà i comunicarà quin dia de setembre ha de 

retornar-los. Cal que l’alumnat faci un dipòsit de 50€. Aquest dipòsit li serà  
abonat quan retorni els llibres al setembre en el dia que s’hagi fixat. 

 
Incidències durant el curs 
 

Pèrdua de llibres 
 

Si durant el curs escolar l’alumne perd un llibre la família l’haurà de 
comprar i a final de curs entregar. Si no és així se li cobrarà el llibre que no 
retorna. 

 
Baixa a l’escola 

 
L’alumnat que causa baixa durant els curs escolar haurà de retornar els 
llibres abans de formalitzar la baixa administrativa. No es retornarà el fons 

de maniobra a cap família que tingui pendent de retornar llibres. 
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L’escola abonarà l’import del llibre en funció del moment del curs en el que 
es causi baixa. 

 
Canvi de modalitat de batxillerat 
 

Quan l’alumnat canvia de modalitat de batxillerat ha de retornar el llibre en 
el moment que des de coordinació s’autoritza el canvi. Si la nova modalitat 

fa servir llibre, aquest l’haurà de comprar la família directament 
 
Des de l’escola se li retornarà el que va pagar pel llibre que torna. 

 
Participació en el projecte Llibres compartits 

 
La participació en el projecte és voluntària per part de les famílies, fer-ho 
implica l’acceptació aquestes normes. 

 
Aquelles famílies que incompleixen les normes, o que tinguin pendent de 

pagament rebuts de cursos anteriors pel concepte de llibres compartits no 
podran participar en el projecte. 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


