
 

 

 

 

	  

Intercanvi	  de	  llibres	  de	  text	  
	  

Des	  de	  fa	  anys,	  l'AMPA	  de	  l'Institut	  organitza	  l'intercanvi	  voluntari	  dels	  llibres	  de	  text	  entre	  
els	  alumnes	  de	  ESO.	  	  

L’intercanvi	  consisteix	  a	  donar	  voluntàriament	  els	  llibres	  del	  curs	  superat	  i	  rebre,	  a	  canvi,	  
llibres	  del	  curs	  següent.	  

La	  quantitat	  de	  llibres	  que	  es	  rep	  és	  proporcional	  a	  la	  que	  es	  deixa.	  Però	  l’intercanvi	  NO	  
GARANTEIX	  que	  es	  rebi	  la	  mateixa	  quantitat	  de	  llibres	  que	  s'hagin	  deixat	  perquè	  tot	  depèn	  
dels	  llibres	  que	  han	  deixat	  dels	  diferents	  cursos,	  de	  l’estat	  de	  conservació,	  etc.	  	  Els	  alumnes	  
de	  1r	  d'ESO	  no	  en	  poden	  donar,	  però	  sí	  que	  en	  poden	  rebre.	  Els	  llibres	  han	  d'estar	  en	  bones	  
condicions	  i	  convé	  haver	  esborrat	  el	  què	  s'hi	  hagi	  escrit.	  

	  

CALENDARI	  I	  HORARIS	  

• Els	  alumnes	  que	  vulguin	  donar	  els	  seus	  llibres,	  els	  han	  de	  portar	  el	  dimecres	  2	  de	  
juliol	  de	  5	  a	  7	  de	  la	  tarda	  al	  menjador	  de	  l'Institut	  (entrada	  per	  la	  porteta	  del	  xamfrà	  
amb	  Enric	  Granados)	  

• Els	  alumnes	  que	  hagin	  donat	  els	  seus	  llibres	  i	  vulguin	  rebre	  els	  llibres	  del	  curs	  següent	  
han	  d'anar	  a	  buscar-‐los	  al	  menjador	  de	  l'Institut	  el	  dijous	  3	  de	  juliol	  de	  5	  a	  7	  de	  la	  
tarda	  al	  menjador	  de	  l'Institut.	  

	  

ÉS	  IMPRESCINDIBLE	  QUE	  FEU	  LA	  LLISTA	  DELS	  LLIBRES	  QUE	  DONEU	  
EN	  EL	  REVERS	  D’AQUEST	  FULL.	  

	  

Com	  més	  llibres	  donem,	  més	  en	  rebrem!	  

Provença	  187	   	   	   -‐ 	   	   	  08036	  Barcelona	  
934	  538	  028	  -‐	  ampamaragall@gmail.com	  
http://ampaimaragall.wordpress.com	  
	  
	  
	  
Horari	  de	  secretaria	  
Dilluns	  i	  dimarts	  de	  10:30	  	  a	  13:00	  h	  



Llistat	  dels	  llibres	  que	  es	  lliuren	  

	  

Nom	  	  i	  Cognoms_________________________________________________	  

Curs	  que	  has	  fet_________________________________________________	  

	  

Llibres	  que	  dónes	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  


