
Aquelles famílies que no s’adhereixin al projecte ara al 
juny, hauran de comprar la totalitat dels llibres pel seu 
compte. 
 
6- I si és fan malbé els llibres: 
 

� En cas d’envelliment natural, el llibre serà substituït per 

l’AMPA. 

� En cas de pèrdua o mal ús evident per part de                                

l’alumne l’haurà de substituir la família. 

 
7- I si cal canviar els llibres d’un any per l’altre:  
 

� L’AMPA s’encarrega de la substitució 
 

Funcionament del Projecte: 
 

Per començar el projecte cal crear un fons de llibres. 

� Els pares/alumnes que participin en el projecte han de 

deixar els llibres a l’escola al finalitzar el curs. 

� Un cop rebuts, els llibres es revisaran, es classificaran per 

cursos i se’n farà un inventari per preveure quants se n’han 

de comprar de nous, bé per substituir els que s’hagin 

deteriorat molt o bé per ajustar-los al nombre d’alumnes 

de cada curs. 

� El mes de setembre cada alumne tindrà el seu lot de 

llibres corresponent al curs que farà. 

 

Per a qualsevol  dubte adreceu-vos a secretaria. 
 

 
 

 

 

PROJECTE DE 
REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT 

 
 
 

Aquest és un projecte que es va iniciar a l’escola el curs 
2014-2015.  Afecta els llibres de text, no als materials 
fungibles, és a dir aquell material on l’alumne/a hi hagi 
d’escriure. 
Cal acceptar la normativa i que, d’ara endavant, la 
propietat dels llibres serà de l’AMPA. 

          Va destinat als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è. 
 



 
 
1-Objectius del projecte: 

 

� Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten 

les famílies per l’adquisició dels llibres de text. 

� Fomentar els valors de la conservació responsable dels 

llibres. 

� Construir un teixit social dins el centre escolar que 

promogui la cooperació entre les famílies, el 

professorat i l’alumnat. 

� Garantir la igualtat d’oportunitats. 

 
2-Quins llibres es reciclen? 
 

� En funció del curs es poden reutilitzar més o menys 

llibres. 

� En el Cicle Inicial (1r i 2n) no en reciclem cap. 

� A partir de 3r fins 6è es reciclaran els llibres de: Llengua 

catalana, Llengua castellana, Medi natural, social i 

cultural i anglès. 

� No es reciclaran els quaderns d’exercicis i l’agenda. La 

seva compra l’ha d’assumir cada família. 

 

3-Qui ho gestiona? 
 

� AMPA amb el suport de l’escola 

� AMPA + Comissió de reciclatge ( Aquesta comissió està 

format per mares i pares, que  amb l’ajuda dels mestres i 

dels alumnes fan que el projecte tiri endavant.) 

 

4-Qui ho paga ?/ Perquè una quota? 
 

� Ho paguem entre totes les famílies acollides al 

projecte. 

� Ho paguem mitjançant una quota anual per a tots els 

cursos. 

� Aquesta quota serà variable segons les despeses de 

cada curs/any. La quota es calcula perquè el projecte 

pugui autofinançar-se, però pot estar subjecte d’un any 

a un altre a variacions en funció del increment dels 

preus de les editorials, dels llibres que s’hagin de 

substituir... 

 

5- Quan i com es pagarà? 
 

� Les famílies que participin en el projecte pagaran la 

quota a partir d’avui fins el proper 19 de juny. 

� Es farà mitjançant ingrés al caixer 

� S’haurà d’entregar el resguard de l’ingrés i el document 

de compromís de participació signat abans de finalitzar 

el curs a la secretaria de l’AMPA. 

 

Serà imprescindible haver fet l’ingrés a l’AMPA dins el 
termini establert. 


