
INSTITUT MARTÍ DOT 
RECICLATGE DE LLIBRES ESO 2017-18 

 
Aquest curs 2017-18, l’AMPA ha de reciclar i comprar els llibres de text. A 
diferència dels anys anteriors, estem gestionant la compra dels llibres nous.  
 

NECESSITEM col·laboradors en horari de 17:00 a 20:00 de la tarda.  
Si hi esteu interessats, si us plau envieu-nos un e-mail a ampamartidot@gmail.com o 
un WhatsApp al núm. 607 298 210, indicant nom i cognoms, e-mail o telèfon de contacte 
i disponibilitat de dies en les hores esmentades o en altre horari extra per preparar i 
ordenar els llibres. 
També necessitem persones responsables de torn. 
 
 

 
RECOLLIDA DE LLIBRES D’ESO DEL CURS 2016-17 

 

1r ESO Divendres, 1 setembre  

 
Mates, Castellà, Català                           
(Nomès recollirem aquests llibres, i per cada 
llibre no tornat s'haurà de pagar 20€) 
 

2n ESO Dilluns, 4 setembre  

 
Mates, Castellà, Català, Geografía i Història 
(Nomès recollirem aquests llibres, i per cada 
llibre no tornat s'haurà de pagar 20€) 
 

3r ESO Dimarts, 5 de setembre  

 
Mates, Castellà, Català, Geografía i Història 
(Nomès recollirem aquests llibres, i per cada 
llibre no tornat s'haurà de pagar 20€) 
 

4t ESO Dimecres, 6 setembre  

 
Mates, Castellà, Català                            
(Nomès recollirem aquests llibres, i per cada 
llibre no tornat s'haurà de pagar 20€ i per cada 
llibre tornat d'aquests 3, donarem 10 €) 
 

REPESCA de 
tots els 
cursos 

Dijous, 7 de setembre 

 
Lliurament de llibres un cop se sàpiga el 
resultat de les proves extraordinàries de 
setembre i si es passa o no de curs 
 

 
  

mailto:ampamartidot@gmail.com


 
 

 
LLIURAMENT DE LLIBRES ESO CURS 2017-18 

 
 
INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL PAGAMENT:  
 
El import a ingressar aquest any serà de 120 € per tothom menys per 3er que es de 150 €. La 
quota del AMPA es de 10 € que s’afegiran al total. Haureu de fer un ingrés al compte del Ampa al 
Banc de Sabadell:  

ES34-0081-0051-6000-0135-8537 
 

- Per recollir els llibres caldrà presentar el resguard de l’ingrés efectuat (130 € (160 €) 
per alumnes sense germans, i 120 € (150 €) quan ja s’ha fet un de 130 € o 160 €, 
intenteu que el de 130 € o 160 € sigui el del germà més petit així ja tindrem registrat que 
heu pagat la quota del Ampa). 

 
- La quota de l’AMPA es paga només una vegada per família, és a dir, en cas que hi hagi 

dos o més germans, només cal fer un pagament de la quota i si per error es paga dues o 
més vegades, us retornarem els diners a partir del dia 12 de setembre). Preguem que 
pageu la quota amb el primer ingrés que feu per recollir els llibres, ja que si no s’ha pagat 
la quota del AMPA no es pot aprofitar el reciclatge de llibres. 
 

- Encara que estiguin pagats els llibres d’Anglès no es lliuraran per part de l’Ampa, per que 
hi hauran dos nivells i els lliuraran els mestres a les classes. 

 

   
Dilluns, 4 
setembre  

 
Llibres reciclats:  Mates, 
Castellà, Català    
 
Llibres nous: Anglés, Geografía i 
Història i Tecnología 
 

La quota de reciclatge 
es de 120 €  (llibres)+ 
10 €  (AMPA) 

2n ESO 
Dimarts, 5 de 

setembre  

 
Llibres reciclats:  Mates, 
Castellà, Català i Geografia i 
Història       
 
Llibres nous: Anglès, Física i 
Química i Tecnologia.  
 

La quota de reciclatge 
es de 120 €  (llibres)+ 
10 €  (AMPA) 

3r ESO 
Dimecres, 6 

setembre  

 
Llibres reciclats: Mates, Castellà, 
Català i Geografia i Història 
 
Llibres nous: Anglès, Física i 
Química, Biologia i Geologia i 
Tecnologia  
 

La quota de reciclatge 
es de 150 €  (llibres)+ 
10 €  (AMPA) 

4t ESO 
Dijous, 7 de 

setembre 

 
Llibres reciclats: Mates, Castellà, 
Català 
 
Llibres nous: Anglès, Geografia i 
Història i Tecnologia  
 

 
La quota de reciclatge 
es de 120 €  (llibres)+ 
10 €  (AMPA)  

 
 

ES34-0081-0051-6000-0135-8537 


