Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola La Salut

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES curs 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Volem animar-vos a entrar en el Programa de Reutilització de Llibres que el nostre centre porta a
terme amb èxit des del curs 2008-2009.
La nostra escola participa en aquest projecte a l'etapa d'Educació Primària, conjuntament amb
l'AMPA i amb el vistiplau del Consell Escolar, complint així amb les directrius del Departament
d'Ensenyament.
Us recordem breument en què consisteix i els avantatges que representa:
•

El projecte consisteix a crear un fons de llibres de text i material didàctic per l’alumnat
del centre, amb l'objectiu de reutilitzar aquests llibres cada curs i així estalviar a les
famílies haver de fer cada any una despesa econòmica que només serveix per a un
curs escolar.

•

El Departament d'Educació fomenta la reutilització de llibres per molts motius: reduir la
despesa econòmica de totes les famílies, afavorir a les famílies amb rendes més
baixes, promoure la cultura del reciclatge, educar en el consum racional, millorar els
recursos didàctics disponibles als centres educatius...

•

El Departament d'Educació va donar suport i ajuts econòmics, exclusivament per a la
compra de llibres, a les escoles que van presentar un Projecte de Reutilització de
Llibres. Per això, la nostra escola, va rebre durant quatre cursos escolars (2008-12)
ajut econòmic del Departament.

•

Els llibres de text són una eina didàctica complementària del procés de l'ensenyament i
l'aprenentatge, per la qual cosa no són d'ús diari, ni exclusiu. Per aquest motiu el
Projecte de Reutilizació de llibres resulta una eina adient i pràctica. Podeu consultar els
llistats de llibres que s’utilitzen en els diferents cursos a http://escolalasalut.cat/
(clicar les pestanyes: “projectes”, “programa de reutilització de llibres”, “llistat total”).

Actualment tenim dins el Projecte de Reutilització els següents llibres:
NIVELLS
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

3r, 4t, 5è i 6è

5è i 6è

F1 (març 2019)

LLIBRES que es REUTILITZEN
- llibres de lectura col·lectiva en català
- llibres de lectura col·lectiva en castellà
- llibre de llengua castellana
- llibre de llengua catalana
- llibre de consulta en anglès
- llibre/s de coneixement del medi natural social i cultural
- diccionaris en català i diccionaris en castellà
- matemàtiques
- diccionaris en anglès
- llibres de lectura col·lectiva en anglès
- atles
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A continuació us oferim:
•
•

Un quadre comparatiu del preu dels llibres si es compren o bé si s’usen els del Projecte de
Reutilització.
Un formulari per lliurar a l'escola, si desitgeu participar en el projecte.

Davant de qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb els encarregats de la Comissió de
Reutilització de llibres:
AMPA : adreça electrònica: ampalasalut@gmail.com
ESCOLA: dimecres de 12.30h. a 13.30h. demanar pel mestre encarregat del projecte (prèvia cita)
a la pàgina WEB de l’escola trobareu més informació sobre el Programa de Reutilització
WEB :

de llibres: http://escolalasalut.cat/ (clicar les pestanyes: “projectes”, “programa de
reutilització de llibres”)

QUADRE COMPARATIU

LLIBRES

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Compra

46,03€

50,97€

150,38€

151,52€

266,39€

267,48€

Projecte de
Reutilització

7,00€

9,00€

33,00€

38,00€

42,00€

37,00€

•
•

L’ import dels llibres del Projecte de Reutilització inclou el preu de l’agenda de l’escola
(2n / 3r / 4t / 5è i 6è).
Aquests preus són orientatius, ja que s’han d’actualitzar per al curs 2019-20.

ATENCIÓ:
Per gaudir d'aquest Projecte és requisit imprescindible ser soci de l' AMPA. Com ja sabeu,
l'AMPA és una associació sense ànim de lucre. Qualsevol pare, mare d’un/a alumne/a pot
participar-hi lliurement. Us recordem que els avantatges de ser soci de l' AMPA reverteixen
directament en els/les alumnes, com per exemple: gestió del menjador, extraescolars, acollida,
llibres de reutilització, festes escolar...
La quota, per família, per un curs escolar és d’ aproximadament 35€ .
Atentament,
La Comissió de Reutilització de llibres
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FORMULARI PER A LES FAMÍLIES QUE ES VULGUIN INCORPORAR AL PROGRAMA DE
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT curs 2019 – 2020*

En /na........................................................................................... amb DNI........................................
(nom i cognoms del pare, mare o tutor/a)

(DNI, passaport o targeta de residència)

com a .............................. de l'alumne/a..............................................................................................
(pare, mare, tutor/a)

del curs

(nom i cognoms de l'alumne/a)

P-5 / 1r / 2n / 3r / 4t / 5è / 6è
(encercleu el curs actual del vostre fill/a)

(marcar amb una creu el que correspongui)

_____ m'incorporo al Projecte de Reutilització de llibres durant l'escolaritat del meu fill/a;
em beneficio de l'ús dels llibres i em comprometo a fer-ne un bon ús.

_____ no vull participar en el Projecte de Reutilització de llibres, per tant compraré els
llibres necessaris.

Data

Signatura

*Podeu consultar la pàgina WEB de la nostra escola
pestanyes: “projectes”,”programa de reutilizació de llibres”)

http://escolalasalut.cat/ (cliqueu les

TOTES LES FAMÍLIES (de P5 a 6è) HAN DE LLIURAR AQUEST
DOCUMENT A L’ESCOLA, DEGUDAMENT OMPLERT, EL DIA DE LA
MATRÍCULA.
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