
No escriguis a l’interior o a les 
cobertes dels llibres. Recorda 
que no s’han de fer els exercicis 
que hi pugui haver dins del llibre.

Folre els llibres amb cura però 
sense utilitzar folres amb adhesiu.
 

Si durant el curs trenques o 
esquinces algun full, pots 
reparar-lo amb cinta adhesiva.

Si vols identificar el llibre amb el 
teu nom, fes-ho a la part de dalt i 
a la dreta de la primera plana, 
mai a la coberta o als lloms. 
Abans de tornar els llibres no 
oblidis de tapar el nom amb una 
etiqueta blanca o corrector. 

Si comença a deixar-se anar la 
coberta del llibre, utilitza 
únicament cinta adhesiva.

 

Acceptem llibres que tinguin:

Lloms reforçats
amb cinta

Tracta els
com t’agradaria rebre’ls

Petites marques 
(cercles, tics...)

Recorda de retornar els ecoBooks al final de curs per obtenir el màxim 
estalvi econòmic i ecològic 

Etiquetes 
Cuida’m



Criteris de qualitat dels ecoBooks

S’admet un màxim de 15 planes subratllades a 
llapis, bolígraf o marcador.

Si el folre està en molt mal estat (amb    
bombolles, plecs o trencat).

S'acceptaran llibres identificats si el nom surt a 
la 1a plana, però mai a la coberta o als lloms

Amb senyals evidents d’humitat, taques de 
líquids que no es puguin reparar i dificultin el 
seu ús o lectura. 

Amb humitats 
evidents

Si falten pàgines o tapes, o estan trencades i 
no són reparables. 

S’admet un màxim de 5 planes excepte si els 
dibuixos o marques són de mal gust. 

Amb textos,  
dibuixos 

S’admet un màxim de 5 planes amb exercicis 
fets. Tampoc s’admeten llibres amb exercicis mal 
esborrats o amb restes de goma.

No s’accepten llibres amb cobertes malmeses, 
lloms desenganxats i/o amb cantonades en tan 
mal estat que impedeixin el normal ús del llibre.

Amb danys

Mal folratsSubratllats

Amb noms 
a la coberta 
o als lloms

Incomplerts

Amb exercicis 
fets, ni tan 
sols a llapis

No s’admetran ecoBooks: 


