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BASES I NORMES: 

 
 Els llibres són propietat del centre. L’alumne/a únicament els té en dipòsit, en 

règim de préstec durant un curs, per a la seva utilització.
 

 A final de curs els llibres es retornaran en bon estat per a què puguin ser 
utilitzats per altres alumnes.

 

 Si algun llibre es perd o es retorna en mal estat la família pagarà el seu valor de 
reposició com a nou, els tres primers anys d’utilització del llibre. El quart any 
s’abonarà la tercera part del seu valor de PVP.

 

 L’alumne/a es compromet a protegir els llibres amb un folre de plàstic no 
adhesiu.

 

 Al mes de juny, cal que cada alumne/a revisi, conjuntament amb la família, 
l’estat dels llibres que ha utilitzat al llarg del curs. La família ha d’anotar les 
incidències i comunicar-les al tutor/a.

 

 Si un/a alumne/a deixa el centre abans de finalitzar el curs ha de deixar els 
llibres socialitzats al tutor/a. Si deixa el centre al llarg del primer trimestre se li 
retornarà el 75% de l’import abonat; si ho fa el segon trimestre, se li retornarà 
el 40% de l’import abonat. Si deixa el centre el tercer trimestre no se li 
retornarà l’import abonat.

 

 Es recomana a les famílies que a inici de curs es revisin els llibres que ha rebut 
cada alumne/a i facin notar qualsevol incidència al tutor/a.

 

 Els alumnes es faran responsables del seu ús al llarg del curs. Els podran utilitzar 
de consulta, prendre cap a casa per estudiar o fer deures, però no s’hi podrà 
escriure ni dibuixar. En cas que l’alumne hagi de subratllar-lo sempre ho farà 
amb llapis i es responsabilitzarà d’esborrar-lo en el moment de la seva entrega 
en el mes de juny.

 
 Per entrar a formar part del programa o per continuar participant-hi és 

necessari que cada alumne/a aporti una quota establerta per la direcció del 
centre i entregar signat el full d’inscripció al projecte.

 


