
 

 
 

 
 
 
Pel vostre coneixement, AMPARELLADES, juntament amb l’escola, volem potenciar el projecte de 
reciclar els llibres d’educació primària del centre, per als cursos de 3r- 4t- 5è i 6è, suposant un 
estalvi econòmic per les famílies i una millora al medi ambient. L’objectiu és el següent: 
 

• Reducció de les despeses econòmiques de les famílies (per l’adquisició anual de llibres de 
text) 

• Fomentar la cooperació entre l’alumnat, famílies i professorat a través de projectes comuns 
• Educar per al consum racional i sostenible i per l’estalvi ecològic i econòmic 
• Fomentar en els alumnes valors com la responsabilitat, el respecte pels llibres i el material 

comunitari.... 
• Promoure la cultura del reciclatge i reutilització de recursos 

 
Tanmateix, AMPArellades oferirà el servei de venta dels llibres d’activitats de Món Matemàtic i Anglès 
per a tots els cursos des de 1º fins a 6º, ja que aquests no es poden reutilitzar. Els socis de l'Ampa 
es beneficiaran d'un 10% de descompte.  
 
El procediment per aquelles famílies que estiguin interessades en participar al projecte és: 
 

1. Omplir el formulari d’inscripció annexa i lliurar-la a la bústia AMPA juntament amb el 
comprovant de pagament abans del 30 d’abril. A l’ ingrés cal indicar en el concepte LLIBRES-
NOM, COGNOMS, CURS. 

2. En Maig es confirmarà a les famílies que han estat inscrites correctament, si el projecte és 
viable i es farà la comanda dels llibres d’activitats (llibres nous) 

3. L’antepenúltima setmana del curs (9 al 13 de juny) es podrà recollir els llibres d’activitats pels 
alumnes que vagin a cursar 1r i 2n. 

4. La darrera setmana de curs (16-20 de juny) es farà el intercanvi de llibres: dilluns – dimarts 
dipòsit de llibres i dimecres-dijous-divendres lliurament dels llibres del curs vinent. S'entregarà 
tot el lot sencer, els llibres reciclats i els nous d'activitats. 

5. Tots els alumnes hauran d'abonar la quantitat de 20 Euros per fer reserva dels llibres nous. A 
el compte de l'Ampa 0182 6569 23 0201655988. 

6. S'abonarà la diferència en el moment de l'entrega del lot de llibres. (calculem entre 2-5 euros 
més, ja que l’editorial encara no disposa dels preus del 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
      ATENCIÓ ALUMNES DE TERCER 2014-2015 
 
 
El projecte de reciclatge s'inicia en el 3r curs, ja que és en aquest curs on comencen a tenir més 
llibres de totes les assignatures i s'ha de comprar un lot sencer de llibres. És per això que els de 
tercer curs per participar en el projecte hauran d'abonar el preu del lot sencer 60 euros i així poder 
gaudir del projecte fins a 6é. De tal manera que excepte els 2 llibres d'activitats no s’hauran de 
comprar més llibres en tota la primària.  
 
Amb els 60 Euros queda inclòs tot el lot de llibres, els nous i els reutilitzats. 
Com la resta d'alumnes s'hauran d'abonar 20 euros de reserva i la resta 40 euros quan s'entregui tot 
el lot. 
                                                 ++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Cal tenir en compte que: 
 
Tothom qui vol deixa els seus llibres de text bescanviant-los per uns altres del curs següent en un 
estat de conservació el més semblant possible als lliurats a finals de curs. Es tindrà tot l’estiu per 
revisar i posar a punt els llibres. 
Es per això que les famílies que estiguin interessades en participar hauran de seguir les 
recomanacions per poder mantenir els llibres en un estat de conservació adequat.  
 
RECOMANACIONS DE MANTENIMENT DELS LLIBRES 
 

- S’haurà de folrar el llibre per conservar les tapes, preferiblement amb un forro de plàstic. 
- No guixar ni dibuixar en el llibre, si no es una recomanació directa del professor. 
- No trencar ni treure pàgines del llibre. 
- Penseu que un llibre ben conservat és un llibre que té molts usos per endavant. 

 
 
Qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb el AMPA mitjançant correu electrònic 
amparellades@hotmail.com o deixant un missatge en paper a la bústia de l’entrada. 
 
 
Gràcies a tots per la vostra atenció i col·laboració,  

!!!! 



 

 
 

INSCRIPCIÓ REUTILITZACIÓ I/O COMPRA DE LLIBRES 
 
Jo, ........................................................................................... com a mare/pare/tutor de l’alumne/a 
....................................................................... del curs............. vull participar al projecte de 
reutilització de llibres de text gestionat pel centre escolar i per AMPArellades. 
 
Per això, cedeixo els llibres de text del meu fill/a al centre escolar per a que gestioni i supervisi la 
vida útil dels llibres dins del cicle de reutilització.  
 

• Les meves dades de contacte a efectes de notificació són:  
- Mail ...................................................... 
- Telèfon ..................................................... 

 
• Reserva de llibres d’activitats (nous): 

   □ Món Matemàtic   □ Anglès. Activity book  
 

• Llibres cedits per la reutilització: 

 □ Llengua Catalana □ Medi natural, social i cultural  □ Anglès. Class book 

 □ Llibres de lectura 
 

• Fill/a que també participaran al projecte: 
Alumne/a ........................................................... Curs...................  
Alumne/a ........................................................... Curs................... 
Alumne/a ........................................................... Curs................... 

 
• Vull ser mare/pare col·laborador del projecte  SI NO 

 
Juntament amb aquest full d’inscripció presento el justificant de pagament de 20 €  al número de 
compte 0182-6569-23-0201655988 d’AMPArellades. 
 
Sant Pere de Ribes, a ....... d...... .................................... de 2014.   
 
 
 Signatura:  


