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Sol·licitud de noves entrades  i revisió de llibres  de text per al programa PCR 
Des del curs passat el centre participa en el Programa Cooperatiu de Reutilització de Llibres (PCR) establert pel Departament d’Educació. Això permet obtenir 
llibres de 2a mà o nous ( a preus molt reduïts) adquirits a través del programa. Perquè les famílies en puguin participar cal que es compleixin una sèrie de requisits: 

• Alumnes de 1r  i altres nouvinguts al centre: 
o Cal que especifiquis, a l’hora de la matrícula, quina de les dues opcions vols que l’AMPA gestiona tries: 

�  si vols els llibres per està via (la recomanada des del centre i AMPA)  
� o comprat i gestionat des de l’AMPA (preu més elevat que al programa PCR) 

o  
• Alumnes que ja han estudiat algun any al centre: 

Les famílies que desitgin beneficiar-se del programa PCR han de saber que hi ha uns criteris d’assignació prioritzats: 
1- Tindran preferència els alumnes que hagin cedit els llibres de text propis al programa 

i. Així mateix tenen prioritat els que els cedeixen en millor estat d’ús i conservació. 
2- També són prioritat els que ja han utilitzat amb antelació el PCR i han complert el contracte dels llibres 
3- Es tindrà en compte l’ordre de sol·licitud (aquest full) 

 
Criteris per a determinar l’estat dels llibres (catalogació). 

1- No s’acceptaran els llibres que estiguin ratllats, estipats o tacats de forma generalitzada 
2- Es considerarà  les següents categories: 

 
Catalogació Indicadors per a la catalogació 

MB • Llibre amb tapes en estat molt acceptable 
• No ratllat en bolígraf ni retoladors 
• Si hi ha alguna cosa escrita, és en llapis 

B • Les tapes no estan molt ben conservades 
• Ha estat , com a molt, subratllat amb llapis  
• Té un cert grau de deteriorament 
• Hi ha alguns fulls(1-5) en estat no òptim 

R • En general es pot treballar amb el llibre però no està en bones condicions. 
• Si hi ha activitats resoltes al llibre, s’han esborrat la gran majoria i queda net. 

M • No està en condicions per ser reutilitzat 

 



Dates de lliurament d’aquesta sol·licitud junt els llibres: del 16 de juny(començament de les proves extraordinàries) fins al 22-6 

Emplenar per les famílies 
 

Ordre de sol·licitud 
___-______ 

Nom i cognoms de l’alumne  
Curs i grup cursat durant 09-10  Curs que farà al 10-11  

Data de entrada: 
Secretaria 
AMPA  

Participació prèvia al PCR  Si ha participat 
 amb llibres propis 
 Amb llibres del centre 

 

 No ha participat  Confirmació 

Llibres que la família sol·licita incorporar al Programa Cooperatiu de Reutilització de Llibres  
Matèria Curs Codi del 

llibre PCR 1 
Estat 

(Catalogació)2 
Catalogació comissió 
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RECORDEU: 
Dates de lliurament d’aquesta sol·licitud junt els llibres: del 16 de juny(començament de les proves extraordinàries) fins al 22-6 
 

                                                 
1 En cas de que siguin llibres del  Programa. Aquells que s’han fet amb contracte i que ara s’han de supervisar 
2 Veure taula de catalogació del full advers 


