
                                          
 

 
PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES ESCOLARS  

 

Benvolgudes famílies, 

Com sabeu, l’escola disposa d’un programa de Reutilització de llibres engegat l’any 
2007-2008 pels cursos de 1r a 6è de primària.  

 

Els objectius del programa són:  

 

− Socialitzar els llibres, fomentant la corresponsabilitat de l’alumnat envers 
aquest material. 

− Aprofundir en el valor de la sostenibilitat. 

− Col·laborar en l’estalvi econòmic familiar (l’estalvi oscil·la entre 60€ i 360€ en 
funció del curs). 

 

L’adhesió de les famílies al programa comporta uns compromisos: 

 

− Pagament d’una quota anual de 10 €/curs (per fill/a), destinada a l’etiquetatge 
i manteniment dels llibres comprats i cedits o bé a la reposició, si és 
necessària. Aquesta quantitat es facturarà juntament amb el material escolar 
el mes de novembre. 

− Col·laborar en la compra d’alguns llibres curriculars per a formar part del fons 
de llibres del Programa. A final de curs, quan l’Escola doni a cada família el 
llistat de llibres que s’utilitzaran en el curs següent, detallarà si cal que 
compreu algun llibre que es cedirà per al fons del Programa.  

− Fer un bon ús dels llibres prestats i mantenir-los sense guixades. 

− En cas de retornar un llibre malmès o de pèrdua del llibre, la família 
s’encarregarà de la compra d’un llibre nou. 

− A final de curs deixar els llibres prestats a l’Escola en bon estat. Això implica: 

• Esborrar les anotacions o textos subratllats de totes les pàgines. 
• Folrar-los en cas que no ho estiguin o el folre estigui en mal estat 

(recomanem emprar folre de plàstic no adhesiu). 
• Encolar-los si les tapes estan separades del llibre.  

 

 

El programa té dues parts: 



 

1. La reutilització dels llibres de text. A final de curs es demana a les famílies 
que deixin a l’escola una sèrie de llibres perquè puguin ser reutilitzats pels 
alumnes dels anys següents.  

Els pares que tingueu més fills no heu de patir en deixar aquests llibres, perquè 
seran a l’escola quan un altre fill els necessiti.  

 

2. L’adquisició, per part de la Comissió de Reutilització i a través de 
l’Escola, de material necessari, bàsicament llibres de text i llibres de lectura, 
mitjançant l’aportació que es cobra a cada alumne/a.  

 

Si algú necessita algun aclariment podeu adreçar un correu a l’adreça: 
llibres@escolalurdes.cat  

 

Si voleu participar en el Programa de Reutilització de llibres, és obligatori lliurar el 
document de compromís d’adhesió al programa, degudament emplenat i signat, 
al tutor de cada curs abans del 18 de maig de 2018. 

 

 

 

Ben cordialment, 

 

 

Equip de gestió del Programa de Reutilització de Llibres  

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

Barcelona, 14 de maig de 2018 

 

mailto:llibres@escolalurdes.cat


                                          
COMPROMÍS  D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 

CURRICULARS 

 

Retorneu aquesta butlleta degudament emplenada al tutor, el dia 18 de maig com 
a data límit. 

 

Jo, ...................................................................................................................... 

amb D.N.I ........................................................................... pare/mare/tutor de 

l’alumne/a: 

Nom i Cognoms: ......................................................................... Nivell ............... 

 

 

SÍ      NO   

 

Vull  participar en el Programa de Reutilització de llibres, i per tant em comprometo a: 

 Acceptar el Programa de Reutilització desenvolupat per l’Escola. 

 Retornar els llibres que l’Escola m’hagi proporcionat en préstec, degudament 
esborrats i en bon estat de conservació, en finalitzar el curs (en el cas 
que es retorni el llibre deteriorat, guixat o malmès, la família s’encarregarà 
de la compra d’un llibre nou).  

 

 

 
Signatura  

 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, ........ de ..................... del 2018 

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE TOTHOM RETORNI SIGNAT AQUEST 
DOCUMENT AL TUTOR  (TANT SI HI PARTICIPEU COM SI NO). 


