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RECOLLIDA DE LLIBRES RECICLATS   
 
Benvolguts alumnes i famílies, 
  
Per tal de poder dur a terme el reciclatge de llibres ens veiem obligats a organitzar el 
lliurament dels llibres seguint unes normes i horaris que ens permetin garantir en tot 
moment la seguretat de tots.  Per tot això us demanem que sigueu curosos amb el 
calendari i horari que us adjuntarem. Si algú de vosaltres no ve a l’institut el dia i hora 
que té assignats, haurà d’esperar-se fins al final del procés. 
A més hem de seguir un protocol de seguretat que ara us detallem: 
  

●     Haureu de venir amb mascareta  
●     Haureu de portar signada pels vostres pares la declaració 
responsable d’acord amb el model que  us facilitem.  Per a aquelles persones 
que no puguin imprimir-se el document, deixarem uns exemplars a la 
botiga  Can Pujades 
●     L’entrada al centre es realitzarà per dues portes (entrada principal porta 
general i porta petita) 
●     A cada porta hi haurà un adult que us subministrarà gel hidroalcohòlic 
●     Anireu a les taules de recollida de llibres de l’AMPA , mantenint en tot 
moment les distàncies i esperant el vostre torn. 
●     Els llibres hauran de estar nets de pintades (llapis)  i en bon estat 
●     Recordeu que heu de mantenir distanciament físic i que en sortir del centre 
us heu de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica que hi haurà a consergeria 
●      Si teniu germans al centre, podeu trucar a consergeria (937939075) per 
venir un dia dels que toquin. 

  

  9.00 09:40 10:20 11:00 11:40 

dc. 1 juliol 1r batx. A 
cognoms: A-C 

1r ESO A 
cognoms: A-
M 

1r batx. A 
cognoms: E-Z 

1r ESO A 
cognoms: N-Z 

1r batx. B 
cognoms: A-H 

dj. 2 juliol 1r batx. B 
cognoms: M-
Z 

1r ESO B 
cognoms: A-L 

4t ESO A 
cognoms: A-J 

1r ESO B 
cognoms: M-Z 

4t ESO A 
cognoms: L-Z 

dv. 3 juliol 1r ESO C 
cognoms: A-
M 

4t ESO B 
cognoms: A-
M 

1r ESO C 
cognoms: P-Z 

4t ESO B 
cognoms: P-Z 

2n ESO A 
cognoms: A-G 

dl.6 juliol 2n ESO A 
cognoms: H-Z 

4t ESO C 
cognoms: A-L 

2n ESO B 
cognoms: A-
M 

4t ESO C 
cognoms: M-Z 

2n ESO B 
cognoms: P-Z 

dm. 7 juliol 3r ESO A 
cognoms: A-L 

2n ESO C 
cognoms: A-J 

3r ESO A 
cognoms: M-
Z 

2n ESO C 
cognoms: L-Z 

3r ESO B 
cognoms: A-L 

dc. 8 juliol 3r ESO C 
cognoms: A-G 

3r ESO B 
cognoms: M-Z 

3r ESO C 
cognoms: L-Z 

  

dv. 13 juliol  2n batx. A 
(científic- 
tecnològic)  

2n batx. B 
(humanístic- 
social)  
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 ENTREGA  DE LLIBRES RECICLATS I COMPRA COMERCIAL GI RONA 
 
Tot seguit us avancem les dates de recollida de llibres reciclats i de comandes de 
llibres nous. 
 
En el ben entès que ja estem  immersos en la anomenada “nova normalitat” si que ens 
caldrà mantenir unes normes bàsiques de seguretat. 
 

• L’ús de la mascareta i el manteniment de les distancies serà obligatori. 
• La neteja de les mans amb gel hidroalcohòlic es farà abans de ser atès . 
• Es recomana que només sigui l’adult responsable de la compra el que 

vingui a recollir i comprar llibres. 
• La recollida es farà per ordre i en l’horari establert. ( en cas de no ser 

possible truqueu al telèfon de l’AMPA ) 
• Els llibres reciclats de compra es pagaran en metàl ·lic 
• En el moment de realitzar la compra de llibres NOUS a Comercial Girona 

es pagaran amb targeta de crèdit /dèbit.  
 
 

 De 9h a 13h 
17 de juliol  1r de ESO 
20 de juliol 2n ESO 
21 de juliol 3r ESO 
22 de juliol 4rt ESO 
23 de juliol 1r BAT 
24 de juliol 2n BAT 

 
 

Per tal de poder participar en aquest procés, cal 

estar al dia del pagament de la quota de l’AMPA. 
 
 
FUNCIONAMENT DELS ARMARIETS :   
 

La clau de l’armariet per el nou curs  2020/2021 es podrà passar a recollir  
per consergeria  de  9h a 14 h  

 
7 de setembre  ............ 1er  i  2n  ESO 
 
8 de setembre ............  3r   i   4t  ESO 
  
9 de setembre ...........   1er  i  2n  BAT  
 
 
ENTREGA DE LLIBRES A CÀRREC DE COMERCIAL GIRONA :   
 

DIMECRES  DIA 9  DE SETEMBRE DE 10h A 14h I DE 15h A 18h 


