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PROJECTE DE REUTILITZACIÓ I SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 
 
Benvolguts i benvolgudes,  
 
Us comuniquem que enguany volem donar continuïtat al projecte de reutilització dels llibres 
escolars, impulsat per l’Equip Directiu, a petició de moltes famílies del centre i amb l’aprovació 
del Consell Escolar. 
 
El projecte, que és totalment voluntari, pretén que una part dels llibres que fan servir els/les 
nens/es siguin comunitaris i puguin ser gestionats pel centre mitjançant una quota anual de 10 € 
que permeti reposar els llibres quan sigui necessari. 
 
Així pretenem seguir avançant en el projecte E+S cap una escola sostenible tant des del punt de 
vista econòmic com ambiental, sense oblidar el punt de vista pedagògic; ens dotem d’una nova 
eina per a educar els nens en el respecte cap a les coses de tots, en la necessitat de no 
malbaratar recursos i en el valor de la solidaritat. 
 
A tal efecte, les famílies que estigueu interessades a adherir-vos a aquest projecte haureu de 
tenir en compte aquests aspectes:  
 

1. Fer donació dels llibres que integren el Projecte de socialització (del 13 al 20 de juny). 
 

2. Fer respectar els llibres que integren el Projecte, que seran propietat del col·legi.  
 

3. Refermar els valors fonamentals d’aquest projecte per a la formació dels vostres fills.  
 

4. Vetllar per a que els vostres fills mantinguin els llibres del Projecte en bon estat. 
 

5. Reposar els llibres que integren el Projecte en cas de pèrdua, robatori o deteriorament per 
mal ús.  

 
6. Pagar la quota establerta per al manteniment del Projecte, quota que no es retornarà en 

cas de baixa de matrícula per al curs següent.  
 
 
Les famílies que ja formeu part del Projecte hauríeu de retornar els llibres que heu utilitzat aquest 
curs del 13 al 20 de juny (al tutor/a). 
 
No s’admetran més llibres ni sol·licituds d’admissió al Projecte fora d’aquest termini. 
 
Aquests llibres es revisaran i es valorarà que puguin continuar formant part del Projecte. Cas de 
ser valorats negativament es retiraran i hauran de ser reposats per la família que n’ha fet ús 
durant el curs (veure punt 5). 
 
Si necessiteu qualsevol aclariment, no dubteu a dirigir-vos a l’Equip Directiu per a rebre més 
informació. 
 

Cordialment, 

L’Equip Directiu 

Barcelona, 12 de juny de 2017 
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COMPROMÍS–CONTRACTE PER A LES FAMÍLIES INTERESSADES EN EL  
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ I SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES  
 
En/Na _____________________________________________________________________ 

(Nom del pare, mare o tutor)  
 

amb DNI _______________________________, com a pare/mare/tutor/tutora de l’alumne/a:  
 

(Empleneu amb lletres majúscules les dades del fill/a adherit al projecte de reutilització)  

NOM COGNOMS CURS/CLASSE 

   

 

Ja participava el curs passat:               Si     No 

 
Estem interessats a participar en el Programa reutilització i socialització de llibres  del 
col·legi, a partir del  curs 2017-2018 
 
A tal efecte prenem els compromisos següents:  
 

1. Fer donació dels llibres que integren el Projecte de socialització. 
 

2. Fer respectar els llibres que integren el Projecte, que seran propietat del col·legi.  
 

3. Refermar els valors fonamentals d’aquest Projecte per a la formació del nostre/a fill/a.  
 

4. Vetllar per a que el nostre/a fill/a mantingui els llibres del Projecte en bon estat:  

 enquadernació en bon estat, sense fulls solts o estripats.  

 llibres sense anotacions ni subratllats. 
 

5. Reposar els llibres que integren el Projecte en cas de pèrdua, robatori o deteriorament per 
mal ús.  

 
6. Pagar la quota establerta per al manteniment del Projecte, quota que no es retornarà en 

cas de baixa de matrícula per al curs següent.  
 

LLISTAT DE LLIBRES 5è DE PRIMÀRIA 
 

Aquí teniu el llistat dels llibres de 5è que ja formen part del projecte de socialització. Aquests 
llibres es quedaran a la classe  
 

EDI I MAX I LES BALENES DESORIENTADES 978-84-246-2546-7 LA GALERA 

UN BESO DE MANDARINA 978-84-698-0872-6 ANAYA 
 
 
Els llibres del projecte de 6è els trobareu indicats en el full de comanda. No cal marcar-los. 
 
 
Barcelona, _____ de _______________ de 2017 
 

Signatura  
 


