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Benvolgudes famílies, 
 
Per tal d'abaratir els costos de la despesa en llibres de text de cara al curs vinent, un any més 
l'AMPA de la Ribera (Associació de Mares i Pares i d'Alumnes), amb col·laboració amb l'institut, 
seguirem oferint el Projecte de reutilització de llibres, sense cap ànim de lucre. 
 
Així, les famílies que ho desitgin podran posar a la venda els llibres de text dels seus fills que 
no hagin d'utilitzar, a un valor aproximat del 50% de preu de compra en una llibreria. Tan bon 
punt els llibres hagin estat adquirits per una altra família rebran els diners en efectiu per poder 
comprar els llibres  pel curs vinent. 
 
 Els llibres que es vulguin vendre han d'estar en bon estat (sense fulls estripats, 
guixots, pintades, etc.). Si no es compleixen aquests requisits pot passar que es vengui més 
tard o , fins i tot, que ningú el vulgui i s'hagi de retornar al seu propietari, o abaratir el seu preu 
per poder ser venuts. 
 
 Queden exclosos d'aquest Projecte, els llibres que els departaments van cedir als 
alumnes repetidors. 
 
 Un altre requisit imprescindible serà el d'haver pagat la quota de l'AMPA anual, pel 
pròxim curs. En cas contrari no garantim que puguin participar en aquesta campanya. 
 
 També es podran encarregar a l'AMPA llibres nous de llibreria, amb un descompte del 
15% sobre el valor de la seva venda, deixant un pagament a compte del 50% del seu valor. En 
aquests casos les dates d'entrega dels llibres dependran del servei de la llibreria contractada, 
(recomanat especialment per a llibres que han de ser nous, como el workbook d’anglès, el de 
Visual i plàstica, i els llibres nous de lectura). 

 
DIES I HORARIS 

 

Recollida de llibres de 2a mà  28 i 29  de juny de 9h a 12h i 16 h a 18h 
 

          Venda de llibres de 2a mà i encàrrecs : 5 de juliol per a 1r i  2n ESO      9h a 12h 

                                                                    6 de juliol per a 3r i 4t ESO        16h a 18h  

                                           7 de juliol per a Batxillerat 
 

Pagament de llibres venuts i devolució dels no venuts, 12 i 13 de juliol de 9h a 13h   
 

“Fora d'aquest horari no es garanteix la presència i disposició dels encarregats i 
encarregades de l'AMPA.” 
 
El dia de la venda el procés es durà a terme per rigorós ordre d'arribada i no es podrà garantir 
que hi hagi suficients llibres per a tothom. 
 

Es recomana molt seriosament que l'alumnat de 1r de Batxillerat no participi en aquest 
Projecte fins que hagi cursat 2n i hagi aprovat les PAU (aleshores es podran vendre els llibres 
dels dos cursos de cop!). 

 

Així mateix, es recorda que l'alumnat que ha de presentar-se a les proves 
extraordinàries de setembre no hauria de vendre's els llibres fins haver fet 
les proves. En aquests casos l'AMPA no acceptarà cap encàrrec, si no que quan s' acabin 

les proves de setembre es penjarà un cartell a l'entrada del centre on es determinaran 2 o 3 
dies per intercanviar els llibres, sense garantitzar existències. 
 
AMPA  i  L'INS LA RIBERA 

                                                                                        Montcada i Reixac, 8 de juny de 2017 


