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I PARES D’ALUMNES 

Benvolgudes famílies,

L’any 2010 vam engegar el project del Llibre Solidari, per tal que aqueles famílies que volguessin 
donar els libres que, en acabar el curs, no els necessitssin els portssin a l’escola i una alta família els 
pogués aproftar. Aquesta part  és gestonada a tavés de l’Assistència Social de l’AMPA.

Igualment, des del web de l’AMPA disposeu d’un espai d’intrcanvi, no només de libres, sinó de tt 
alò que se us pugui ocórrer.

Aquest  curs  que  ara  acaba,  volem  donar  un pas  endavant  i  presentar-vos  una  prova  pilot  de 
“Reciclatge de libres”, destnada a aquels alumnes que al 2012-13 estguin a 4t de EP o 2n de l’ESO.

Un cop revisada la tpologia de libres d’aquests cursos, es poden reciclar:

4t d’E.P.:  Medi, Religió i Castlà

2n d’ESO: Anglès, Medi i Religió

• Pe rquè comencem  pe r  aques t s  cu r sos?

Els libres de txt es canvien cada 4 anys i pel proper curs escolar són aquests dos cursos que canvien.

• Què u s  p roposem des  de  l’AMPA?

Independentment d’on adquiriu els libres de txt, quan acabem el curs, els alumnes d’aquests cursos 
que ens liurin el seu libre de les matèries esmentades, rebran la meitat del import del seu cost (preu 
de venda de l’escola del nou curs), així doncs, si el libre de Medi costava per exemple 20€ i ens el 
portu, us donarem 10€ per el, sempre i quan estgui en bon estat.

• Quins  c r i t e r i s  heu  de  compl i r  pe r  adhe r i r-me  a  aques t  p ro jec t e  / p rova  
p i lo t?

Els requisits són:



 Haver pagat la quota de l’AMPA

 Apuntar-se a la prova pilot

 Els libres són només de les matèries i cursos esmentats

 No s’acceptaran libres guixats, pintats, estipats o en mal estat.



Si us plau, si estu intressats en partcipar-hi, ompliu, retaleu i liureu-nos la resposta Al despatx 
d’Ampa Oberta els divendres de l7.15 a 18 h. Gràcies.

 Estc intressat en adquirir els libres  

 Estc intressat en reciclar els meus libres 

NOM I COGNOMS ALUMNE 
________________________________________________________________

CURS ____________________  TELÈFON: _______________________ 

ADREÇA ELECTRÒNICA: 
___________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

• Què fa r em  amb e l s  l l ib res  r ecol l i t s?

Oferirem als  nous  alumnes  que  al  següent  curs  comencin  4t  d’EP  o  2n  d’ESO,  la  possibilitat 
d’adquirir els libres a la meitat del seu cost, amb el compromís que, en acabar les classes, aquest libre 
l’haurà de retrnar a l’AMPA. 

• Com funciona rà  l’adqui s ic ió de l s  l l ib r es? ( exemple )

Curs 2012/13:  L’alumne de 4t. EP compra el libre i a fnal de curs el  liura (en bon estat) a 
l’AMPA, qui li pagarà la meitat del seu cost (preu de venda a l’escola). 

Curs 2013/14: El nou alumne de 4t EP compra a l’AMPA el libre socialitzat a la meitat del preu de 
venda a l’escola, amb el compromís de retrnar-nos-el (en bon estat) en acabar el curs.

Curs 2014/15: El nou alumne de 4t EP compra a l’AMPA el libre socialitzat a la meitat del preu de 
venda a l’escola. No l’haurà de retrnar atès que és l’últm any en vigor del libre.

• I  s i  a l  final  de  cu r s  e l  l l ib re  no r eune ix les  condicions  o l’heu  pe rdu t?



L’alumne n’és el responsable, així doncs, en no poder retrnar el libre en condicions haurà d’abonar la 
diferència  (exemple:  Si  el  libre  nou  costava  20€ i  l’alumne  només  va  pagar  10€,  en  no  poder 
retrnar-lo haurà de pagar els 10€ restants) 

Per tal  de  tnir una previsió  dels  que pugueu estar intressats,  al  mes d’abril  del  proper curs es 
passarà una enquesta i també ho publicarem al  noste web. Si la demanda superés l’oferta, l’AMPA 
assumirà la diferència.

Esperem que aquest project us sembli intressant, no només per l’estalvi que pot suposar en una part 
de la despesa del curs, sinó perquè fomenta el respect pel matrial i el medi ambient,  tt contibuint a 
la seva reutlització i al creixement sostnible. 

Ben cordialment,

L’equ ip  de  l’AMPA

Barcelona, maig de 2012


