RETORN I LLIURAMENT DE LLIBRES

Us comuniquem les dates previstes de lliurament i retorn de llibres per tots els alumnes que formen
part del projecte de reutilització.

Retorn dels llibres del curs 2016/2017
 Alumnes aprovats en la convocatòria de juny i alumnes que estiguin pendents d’exàmens
de recuperació tenen que retornar tots els llibres menys els de l’assignatura pendent de
examen:
Dimarts 27 de juny
Dimecres 28 de juny
Horari: Matí de 10 h. a 13h. i tarda de 15 h a 18 h.
En aquest moment, s’agafaran tots els llibres de l’alumne que estigui dins el projecte de reutilització
i es notificarà si tot és correcte o si falta algun llibre.
En el cas que faltés algun llibre, aquest l’hauria de pagar la família en efectiu en aquell moment ja
que és el que està estipulat en el contracte que hi ha signat entre l’alumne i Catbook. Si el llibre
pagat aparegués, es retornarien els diners del llibre.
Si el llibre no estigués en condicions (exercicis fets amb bolígraf– retolador permanent fosforescent, llibres folrats amb aironfix, subratllats amb retolador permanent, amb les cobertes
fetes malbé, que l’hi faltin planes, amb el nom posat, etc.) la família haurà de pagar el llibre en
efectiu en aquell moment, també estipulat en el contracte signat.
Lamentem comunicar que, en el cas de no pagar els llibres no retornats o malmesos, no es farà el
lliurament dels llibres per al proper curs.
 Alumnes pendents dels exàmens de setembre (només els llibres de les assignatures que
tinguin pendents d’aprovar):
Dilluns 4 de setembre.
Horari: Matí de 10 h. a 14 h.


Recordeu que encara que l’alumne repeteixi curs s’han de retornar els llibres

Comandes de llibres pel curs 2017-2018
Us Farem arribar, mitjançant l’institut, el full de comanda de llibres pel curs 2017-2018. S’han de
marcar els llibres que es vulguin i lliurar la comanda el dia de retorn dels llibres, o sigui
dimarts 27 o dimecres 28 de juny.
Els alumnes que tinguin exàmens de recuperació poden lliurar la comanda el dia 6 i 7 de setembre.
La comanda de llibres ha d’estar signada pel pare/mare o tutor.


Lliurament de llibres pel curs 2017-2018
Per tal de poder recollir els llibres, cal que porteu l’albarà que se us va donar al juny
(quan vau fer el retorn del curs 2016-17)


Dia 6 de setembre: Matí de 10:30 h a 14h: 1r de BATX. i 2n de BATX.




Dia 7 de setembre: Matí de 10:30 h. a 14h: 1r ESO i 2n ESO




Tarda de 16:00h a 18:30 h: 3r ESO i 4t ESO

Tarda de 16:00h a 18:30 h INCIDÈNCIES

Lliurament de llibres per alumnes que han fet exàmens de recuperació:
Farem entrega dels lots pagats al centre (ja us informarem del dia). El compte
s’obrirà del 7 al 10 de setembre per poder fer el pagament mitjançant transferència al
número de compte: ES63 2100 0002 5802 0198 8234

 Pagament dels llibres
El pagament dels llibres es pot fer:
 En efectiu en el mateix moment de la recollida
 Per transferència abans del 10 d’agost en el nº compte: ES63 2100 0002 5802 0198 8234
En el cas que no vulguin entrar dins el projecte de reutilització poden comprar els llibres amb
nosaltres, amb un descompte. (Columna NO REUTILITZACIÓ) del document adjunt)
Per aclarir qualsevol dubte podeu trucar al telèfon 638 868 213 o enviar un correu electrònic a:
reciclatge@catbook.es
Atentament,
CATBOOK

