
 

 

Socialització de llibres 2022-2023 

 

 

L’alumne/a matriculat a ESO i els pares, mares o tutors legals s’adhereixen a la socialització de 
llibres de text per al curs 2022/2023 i accepten la normativa següent: 

1. Les famílies o tutors ingressaran 80€ en el compte oficial de l’institut Abat Oliba i portaran el 
resguard de l’ingrés i aquest full omplert i signat en el moment de la matrícula. Aquests diners han 
de servir perquè el centre pugui anar restituint els llibres inutilitzables. 

 
2. Els alumnes que participen de la socialització de llibres de text disposaran d’un lot de llibres 
en préstec per aquest curs. En rebre el lot l’alumne/a haurà d’anotar el seu nom i cognoms a la fitxa 
d’identificació que hi ha a la portada de cada llibre que tingui en cas que no hi sigui. Cadascun dels 
alumnes tindrà assignat un número de lot de llibres que estarà anotat en la fitxa, del qual se’n fa 
responsable des del moment en què es recull. 
 
3. El lot de llibres que reben els alumnes han estat revisats i reparats per tal que siguin 
reutilitzables. Si l’alumne detecta un desperfecte en el moment de la rebuda del lot ho ha de 
comunicar en un plaç de 24 hores des del moment de la recepció. 
 
4. L’alumne/a que perdi un llibre o que el faci malbé intencionadament, per un mal ús o que a 
final de curs el torni sense haver fet la revisió pertinent (esborrat i el folre tret si està molt malmès), 
haurà de pagar al centre 30€ per llibre, per tal de que pugui ser restituït. Per tal d’evitar possibles 
adversitats, no està permès deixar al final de cada classe els llibres el calaix de la taula. 
 
6. A final de curs (juny) l’alumne/a i la seva família o tutors legals, es comprometen a retornar 
el lot de llibres al centre els dies designats, de la següent manera: 

 les pàgines: han d’estar netes i esborrades de qualsevol guixada que consti en el llibre. 
Els alumnes poden fer aquesta revisió a casa. 

 Sobretot s’ha de retornar el lot sencer amb el número assignat a cada lot. 
 

7.         Un alumne/a podrà continuar la socialització en els cursos posteriors sempre que hagi 
liquidat la socialització del curs anterior, seguint les normes escrites i acceptades. 
 
 
 
 
 


