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Benvolgudes famílies,
La nostra escola té engegat un Projecte de Reutilització de llibres per tal de socialitzar/reutilitzar
els llibres de text.
El curs passat es va crear una Comissió de Reutilització de llibres de text formada per:





Un representant de l’equip directiu de l’escola.
Un representant de la Junta Directiva de l’Ampa
Un representant del Consell Escolar.
Un grup de voluntaris de pares i mares dels alumnes.

A banda de reduir significativament el cost econòmic que suposa per a les famílies la compra dels
llibres de text, aquest Projecte també té la finalitat de:
Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.
Educar en valors com: saber compartir, la solidaritat i el respecte per allò que és de
tots.
Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos, educant per un
consum més racional i sostenible.
Fomentar la implicació i col·laboració de tota la comunitat educativa (alumnes, famílies
i professors).
La socialització/reutilització consisteix en que els alumnes facin servir, en qualitat de préstec, els
llibres que altres companys i companyes han utilitzat en cursos anteriors, amb el compromís de
retornar-los en finalitzar el curs, o en el seu defecte, a reposar-los. Això suposa per a les famílies
el pagament d’una quota d’utilització i manteniment dels llibres, resultat de repartir les despeses
de manteniment i renovació de llibres entre tots els participants.
Cal un compromís per part del professorat, les famílies i els alumnes del centre, de que els llibres
són un recurs compartit i que no es poden guixar ni fer un mal us. Això implica que els exercicis
no poden fer-se directament al llibre i, per tant, en alguns casos caldrà canviar les dinàmiques de
treball.
Tot i que l’interessant seria que la gran majoria d’alumnes de l’Escola participés en el Projecte, no
és obligatori formar-hi part. Des de la Comissió de Reutilització US ANIMEM A PARTICIPAR-HI I
A COL·LABORAR EN EL SEU FUNCIONAMENT.

1

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Charles Darwin
Av. Pare Andreu de Palma, 30
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 91 05
a8042810@xtec.cat

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE

 Només es podrà fer efectiu amb els llibres de text dels alumnes de 3r fins a 6è. Educació
Infantil i Cicle Inicial de primària utilitza un format de llibres que no es pot reutilitzar (fitxes).
 No s’inclou el material de treball de l’alumne (quadern de treball, llibretes...).
 El Projecte es desenvolupa anualment.
 Per tal de formar un banc de llibres, es demanarà a les famílies que participin en el Projecte
que deixin en donació els llibres del curs vigent (3r a 6è) que estiguin en bon estat.
 Per tant, el mètode a seguir serà:
1) Al finalitzar el curs vigent, els alumnes deixaran els llibres a l’Escola.
2) Es revisaran tots els llibres i se separaran els deteriorats.
3) Es calcularan les unitats que cal adquirir1 per poder subministrar llibres a tots els
participants.
4) Un cop tinguem tots els llibre necessaris, s’etiquetaran i folraran i per lots, es
distribuiran entre els alumnes.
5) Aquest llibres els lliuraran en concepte de préstec, i s’hauran de tornar a l’escola, en
bon estat i sense guixar, al finalitzar el curs.
 Són requisits indispensables per poder participar en el Projecte:
Ser soci de l’AMPA.
Lliurar a l’escola el document de compromís adjunt a aquesta carta, degudament
omplert i signat.
Donar els llibres de text del curs actual al centre (3r a 6è).
Pagar la quota anual (encara per determinar).
Sense cap altre particular.
Atentament,

Comissió de Reutilització de llibres de text
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S’ha de tenir molt en compte que l’objectiu del Projecte es reutilitzar, per tant, tot i que pot haver

algun llibre nou, la majoria seran llibres usats.
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