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COMISSIÓ PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 
Memòria Curs 2018-2019 

 
 
 
L’any 2018-2019 s’ha donat continuïtat al programa de reutilització de llibres de text per 
als cursos de primer a sisè, amb el recolzament de tota la comunitat educativa. 
 
Amb la implantació del programa s’assoleixen els objectius proposats: 
 

Pedagògics:  
- Fomentar valors com la solidaritat, el compartir, l’austeritat i l’ús 

racional dels recursos. 
- Educar en la responsabilitat i la cura dels béns comuns. 
- Crear a tota l’escola una consciència ecològica sostenible, seguint 

els principis de la Carta de la Terra. 
 

Econòmics: -   Reduir la despesa econòmica familiar per la compra de llibres de 
text. 

 
 
 
Funcions realitzades 
 
 
Sensibilització i cartes de compromís: 
 
A la reunió de mares i pares de P5 es va explicar i repartir informació del programa al que 
poden optar a partir de 1er.  
 
Les famílies dels alumnes de P5 i les noves incorporacions a l’escola, han hagut de 
complimentar una butlleta de compromís d’adhesió al Programa, aquest compromís serà 
vigent per tota la durada a l’escola a menys que la família comuniqui el seu desig de causar 
baixa.  
 
Amb les famílies de P5 es van repartir i recollir gran part de les butlletes el mateix dia de la 
reunió.  
 
 
Sensibilització:  
 
L’últim trimestre es va fer la tasca de sensibilització, a totes les famílies dels cursos de 1er 
a 6è, per tenir cura dels llibres de cara a deixar-los en bon estat per a la seva utilització 
durant l’any següent. S’ha tingut el recolzament del cartell, que ens va preparar la 
Comissió de Comunicació, per recordar i animar a les tasques de manteniment. 
 
 
Recollida i recompte:  
 
Al final de curs es va fer el recompte, revisió i arranjament dels llibres en mal estat que 
formen part del programa de reutilització. 
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Compra de llibres: 
 
Des de la comissió s’ha encarregat la compra de llibres destinats a substituir els llibres 
malmesos i que per tant, no estaven en prou bon estat per a poder continuar essent 
utilitzats pels alumnes. 
 
 
Economia: 
 
El mes de novembre 2019 es va cobrar una quota de 13,50 €/nen per a cobrir despeses del 
programa de reutilització de llibres.  
 
Per primera vegada des de l’inici del programa (curs 2007-2008) s’ha actualitzat la quota, 
que estava en 10 €.  
 
 
Des de la comissió s’ha fet un estudi orientatiu de l’estalvi que suposa estar adherit al 
programa;  
 
primer 46,22 

segon 70,31 

Tercer 188,28 

quart 269,1 

cinquè 242,5 

sisè 254,2 

 
 
 
 
Equip de gestió del Programa de Reutilització de Llibres.  


