DEVOLUCIÓ DE LLIBRES- PROJECTE RODALLIBRES
2017-2018
Quin dia cal tornar els llibres?
Cal tornar-los el dia 27 de juny, coincidint amb l’entrega de les notes.
Els llibres de text són de devolució obligatòria.
Els llibres de lectura són de devolució voluntària, però si vols col·laborar amb el
Projecte Rodallibres, pots tornar-los també.
A partir de l’any vinent els llibres de lectura seran també de devolució obligatòria.

Què cal tenir en compte en el moment de la devolució?
-

Recorda portar l’albarà que et van donar el dia de l’entrega, aprofita per
puntejar que estàs tornant tots els llibres.
Treu el forro si està en mal estat.
Esborra qualsevol anotació, el teu nom o pàgina subratllada del llibre.

Que has de fer si has suspès alguna assignatura?
Cal que portis igualment tots els llibres el dia de la devolució, però et podràs quedar el
que correspongui a la/les assignatura/es que hagis suspès.
Et posaran una anotació a l’albarà d’entrega on constarà el o els llibres que et quedis i
caldrà que gestionis la devolució.
Es retornaran aquests llibres el dia 7 de setembre en el moment de lliurament de notes
dels diferents cursos.

Què passa si has perdut algun llibre? L’hauràs de pagar el dia 27
de juny?
Caldrà que et facis càrrec del llibre perdut, però no l’hauràs de pagar el mateix dia 27.
Els responsables de la recollida prendran nota de la pèrdua, i quedarà un deute
pendent per part teva. El pagament es farà al nº de compte indicat en el full de
recollida.

Què has de fer si no pots tornar els llibres el dia 27 de juny?
Caldrà que et posis en contacte amb l’Institut per fer el lliurament abans del 15 de
juliol.

RECORDA FER LA COMANDA PER L’ANY VINENT A PARTIR DEL
DIA 28 DE JUNY A WWW.IDDINK.CAT

