LA COMISSIÓ AMBIENTAL INFORMA:
Campanya de reutilització de llibres de text i de
lectura utilitzats a l'institut. Curs 05/06

És intenció de la Comissió Ambiental tornar a organitzar la campanya de
reutilització de llibres de text i de lectura, que ja es va dur a terme els cursos
anteriors, amb els següents objectius:
1.
2.
3.
4.

Aconseguir un màxim aprofitament dels recursos.
Disminució de la generació de residus
Afavorir que l'alumnat amb menor capacitat econòmica pugui reduir
la despesa dedicada a l'adquisició de material didàctic.
Fomentar la capacitat de col·laboració entre l'alumnat del Centre.

És evident que el que plantejam és una possibilitat, ja que l'alumne/a que pensi
fer un bon ús d'aquest material (aprofitament per part de germans/es, utilització com
a material de consulta, relectura ... ), no hauria de participar en aquesta campanya.
Cada alumne/a deixarà en dipòsit el llibre i emplenarà una butlleta amb les seves
dades i el preu de venda (recorda : 50 % del preu original, com a màxim, per un
llibre en molt bon estat i un 30%, com a màxim, per un llibre en bon estat). Els
professors responsables d’aquesta campanya tenen la llista dels preus originals dels
llibres.
RECOLLIDA, COMPRA I VENDA DELS LLIBRES USATS; RECOLLIDA DELS
LLIBRES NO VENUTS I DELS DINERS OBTINGUTS PER LA VENDA: De divendres
16 a dijous 29 de juny, a l'entrada de l'institut, segons el següent horari:
Divendres 16: Primer i segon esplai
Dilluns 19: Primer i segon esplai
Dimarts 20: Primer i segon esplai
Dimecres 21: Primer esplai i de 13 a 13'30h
Dijous 22: De les 11'30 a les 13 h
Divendres 23: De les 10 a les 12 h
Dilluns 26: De les 9 a les 13 h
Dimarts 27: De 9 a 11 h
Dimecres 28: De 11 a 13 h
Dijous 29: De 9 a 11 h
ALUMNES AMB ASSIGNATURES SUSPESES AL MES DE JUNY: Els alumnes hauran
de tenir en compte les assignatures que els pugin quedar pendents per al setembre ja
que, com és evident, necessitaran els llibres de les matèries suspeses per a estudiar
durant l'estiu.
A principis del curs 06/07 és probable que es torni a posar en marxa aquesta
campanya per tal de que pugin participar els alumnes que s'hagin hagut d'examinar
pel setembre.

