
ALUMNAT ESO 

 

 

L’alumnat beneficiari ha d’estar empadronat al municipi en data anterior a l’1 de 

gener de 2019. 

 

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO rebrà en préstec, de forma gratuïta, els llibres de 

Socials, Tecnologia, Matemàtiques i Música, l’alumnat de 3r d’ESO els de 

Socials, Visual i plàstica, Matemàtiques i Tecnologia i l’alumnat de 4t d’ESO 

els de Socials i Matemàtiques.  

 

Les famílies de l’alumnat rebran una subvenció del 50% del preu de la resta de 

llibres, fins un màxim de 150 euros que hauran comprat a les llibreries del municipi. 

Si la data de la darrera inscripció al padró, vigent i continuada, és anterior a 1 de 

gener de 2016, es subvencionarà en un 75%, fins a un màxim de 150 €. 

 

L’acceptació i compromís de participació al programa de reutilització per part de les 

famílies de l’alumnat és una condició indispensable per rebre la subvenció sobre 

l’import de la resta dels llibres que s’han de comprar a les llibreries del municipi. 

Qui no s’hi vulgui acollir, no rebrà cap mena de subvenció per als llibres de text i 

els haurà de comprar tots. L’alumnat que, quan s’acabi el curs, torni els llibres 

inclosos al programa de reutilització en mal estat sense una causa justificada, els 

haurà de restituir. 

 

 

El retorn dels llibres utilitzats el curs 18-19 es farà a l’institut els dies 27 i 28 

de juny entre les 9:30 h i les 13h per a l’alumnat que no els necessiti durant 

l’estiu. Els llibres s'hauran de lliurar al personal de l'ajuntament que estarà situat a 

l'Aula d'Acollida del centre. 

 

El retorn dels llibres al setembre així com la recollida pel curs 19-20 es farà a la 

sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de 

l'Infant els dies 3,4,5,6 de setembre de 10:00 a 13:00 . 

 

Us demanem que respecteu aquestes dates i horaris, els llibres no es poden 

lliurar a la consergeria del centre.  

 

. 

 

 

ALUMNAT BATX I CICLES 

 

 

L’import dels llibres de text corresponents al Batxillerat i als Cicles formatius a l’INS 

Berenguer d’Entença es subvenciona en un 50%, fins un màxim de 200€ per 

alumne. Per gaudir de la subvenció caldrà que la darrera data d’inscripció al Padró, 

vigent i continuada, sigui anterior a 1 de gener de 2016 i que els llibres s’hagin 

comprat en alguna llibreria del municipi. 

 


