
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT CURS 2013-14

Benvolgudes famílies,

Us entreguem el lot de llibres que us correspon aquest curs dins el programa de 

reutilització de llibres. Recordeu que els llibres són propietat de tots i el seu ús 

està socialitzat: els alumnes en fan ús durant aquest curs i han de tenir-ne molta 

cura perquè els seus companys els utilitzaran el curs vinent.

Què cal que feu?
Durant els primers dies de curs haureu de dur els llibres a casa per tal de :

1. Revisar-los i comprovar que no hi ha res escrit ni guixat, si és així, esborreu-

ho. Si trobeu alguna tapa desenganxada, enganxeu-la i reforceu-la.

2. Folrar obligatòriament els llibres que siguin nous (aquest curs 2013-14, els 

llibres de 3r i 4t, i el d’anglès de 5è). És preferible que no els folreu amb 

“aeronfix” per així poder posar folre nou cada any.

3. Els llibres reutilitzats que ja estiguin folrats amb “aeronfix” els podeu netejar 

(amb un cotó i una mica d’alcohol queden força bé), i és recomanable posar-

los folre de plàstic, no “aeronfix” (per exemple, del tipus funda que ja ve a la 

mida dels llibres). Així cada any es pot canviar el folre i els llibres es 

conserven millor.

4. NO HEU DE POSAR EL NOM ALS LLIBRES, ni a sobre de les etiquetes amb el 

número ni enlloc, cada nen sap quins és el seu número i els identificarà 

perfectament. Si us trobeu un nom del curs passat, mireu de treure’l o tapar-

lo.

5. Amb els llibres de text també hi ha els quaderns d’exercicis (llengües, 

matemàtiques i anglès), que no es reutilitzen el curs següent. Als quaderns 

haureu de posar el número del lot del vostre fill/a, i en aquests sí podeu 

posar el nom de l’alumne/a si ho preferiu. També és preferible que els folreu, 

perquè així no es faran malbé durant el curs.



Condicions i normes del programa de reutilització de llibres de text

El programa de reutilització de llibres és un projecte del centre que formava part 

d’un projecte del Departament d'Ensenyament de la Generalitat que subvencionava 

el programa. Aquest curs el Departament ha deixat de donar suport en aquest 

programa, però n’hem assumit la gestió des de l’AMPA de l’escola perquè creiem 

que la reutilització dels llibres és un estalvi important per a les famílies i que la 

seva socialització aporta un valor important als alumnes. 

Per garantir el bon funcionament del programa us demanem que seguiu aquestes 

normes i condicions: 

1. Tots els llibres de text són propietat de tots els participants del programa i 

per tant al final del curs s’han de tornar i deixar tots els llibres de text a 

l'escola.

2. Sobre els llibres no es pot escriure, ni a les cobertes ni als fulls interiors (no 

hi subratlleu).

3. No s’han d’arrencar ni arrugar els fulls dels llibres.

4. Heu de posar els llibres al calaix i a la motxilla amb compte per no doblegar 

les cobertes ni els fulls.

5. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Conserveu-los com us agradaria 

trobar-los.

6. Si un llibre es fa malbé o es perd, la família haurà de pagar l’import sencer 

del llibre.

7. Per Nadal i Setmana Santa es portaran els llibres a casa per tal que els 

pogueu revisar i comprovar-ne l'estat.

8. Si tots hi col·laborem i compartim la responsabilitat, és més fàcil portar 

endavant un projecte com aquest.

Setembre de 2013

AMPA, Comissió de reutilització de llibres de text


