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Benvolguts pares i mares que participeu en el projecte de reutilització de llibres: 

Després del bon funcionament del projecte de reutilització de llibres durant aquest curs 
en que han estat en reutilització 18 llibres, la Comissió de Reutilització de Llibres ha 
decidit ampliar aquesta llista pel curs 2010-11 afegint 14 llibres més, fent un total de 30 
llibres en reutilització (s’han eliminat del projecte els dos llibres de música de 3er i 
4rt). Podeu consultar els llibres del projecte de reutilització del curs 20010-11 
corresponents a cada curs a la llista que trobareu al revers d’aquesta carta, així com 
l’estalvi previst per alumne (última columna) 

Els llibres afegits al projecte pel curs vinent són majoritàriament llibres que les famílies 
van comprar al començament de curs i que ara demanem deixeu en donació. Cal 
doncs que els vostres fills i filles deixin a l’aula, durant l’última setmana de curs, 
tots els llibres de la llista corresponents al curs que ara finalitza, tant els que van 
rebre del projecte a començament d’aquest curs com els que s’incorporen aquest any, 
folrats i havent esborrat els escrits i guixades que hi hagin pogut fer els vostres fills 
i filles. 

Un cop rebuts i revisats tots els llibres, sabrem la quantitat total de llibres que caldrà 
comprar pel curs vinent.  Per fer front a aquesta despesa, comptem amb els ajuts de la 
Generalitat i de l’Ajuntament de Badalona, que ja han estat sol·licitats, així com amb el 
fons que l’Assemblea General de l’AMPA va decidir reservar pel projecte de 
reutilització. Preveiem que aquestes quantitats siguin suficients per la compra dels 
llibres, però si no fos així, les famílies participants en el projecte haurien d’abonar una 
quota per cobrir la diferència. Per descomptat que si calgués cobrar cap mena de 
quota us informaríem amb antelació. Durant aquest curs 2009/10 que acaba, ni les 
famílies que han participat al projecte han hagut de pagar cap quota, ni ha calgut 
cap aportació econòmica de l’AMPA, doncs amb els ajuts rebuts de la Generalitat i 
Ajuntament s’ha cobert la totalitat del cost dels llibres comprats. 

Com el curs passat, necessitem pares i mares voluntaris que vulguin ajudar a 
revisar i etiquetar els llibres (caldrien tres o quatre mínim per curs). Penseu que el 
membres de la Comissió coordinem i gestionem el projecte, però tots sols no podem 
amb el volum de treball d’un projecte d’aquesta magnitud. Cal que tots estem 
implicats. Aquells que vulgueu participar-hi envieu-nos les vostres dades per e-mail a 
reutilitzacio@ampabetulia.cat o empleneu la butlleta adjunta i lliureu-la a la bústia de 
l’AMPA.  

Recordeu que sempre podreu trobar tota la informació actualitzada al web de l’AMPA, 
www.ampabetulia.cat/reutilitzacio-llibres/, així com resoldre qualsevol dubte a través 
l’adreça reutilitzacio@ampabetulia.cat.  

 
Atentament, 
 
Comissió de Reutilització de Llibres Escola Betúlia. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom pare/mare ........................................ Nom alumne: ................................... Curs:..... 

Telf.:............................................................e-mail: ........................................................... 

M’ofereixo a col·laborar com a voluntari en el projecte de reutilització de libres 

Signatura: 
 
(retalleu per la línia de punts i deixeu a la bústia de l’AMPA o envieu la informació a reutilitzacio@ampabetulia.cat ) 
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Llibre Editorial  
Estalvi previst

per alumne 
09/10 La Balena Blanca 1 Ed. Castellnou EP1 

10/11 BUGS 1. Pupil's Book Ed. McMillan 
45,33 € 

09/10 La Balena Blanca 2 Ed. Castellnou EP2 

10/11 BUGS 2. Pupil's Book Ed. McMillan 
47,68 € 

09/10 Conèixement del Medi 3 Ed. Text La Galera 

09/10 Música 3 Ed. Text La Galera 

09/10 Elemental Diccionari didàctic Ed. Cruïlla 

09/10 Diccionario Primaria lengua española VOX+ CD VOX 

10/11 Lengua Castellana 3 Ed. Text La Galera 

10/11 Matemàtiques 3 Ed. Text La Galera 

EP3 

10/11 Llengua Catalana 3 Ed. Text La Galera 

138,25 € 

09/10 Conèixement del Medi 4 Ed. Text La Galera 

09/10 Música 4 Ed. Text La Galera 

10/11 Lengua Castellana 4 Ed. Text La Galera 

10/11 Llengua Catalana 4 Ed. Text La Galera 

EP4 

10/11 Matemàtiques 4 Ed. Text La Galera 

106,62 € 

09/10 Coneixement del Medi Ed. Text La Galera 
09/10 Lengua Castellana 5 Ed. Text La Galera 
09/10 La noche de los monstruos Ed. Alfaguara 
09/10 Frankenstein at School  Junior Black cat Ed Vicens Vives 
09/10 Per un plat de macarrons Ed Cruïlla 
10/11 Matemàtiques 5 Ed. Text La Galera 

EP5 

10/11 Llengua Catalana 5 Ed. Text La Galera 

120,392 

09/10 Coneixement del Medi Ed. Text La Galera 

09/10 Educació per a la ciutadania Ed. Text La Galera 

09/10 Lectura "Fábulas de Esopo" Ed. Vicens Vives 

09/10 Lectura "Simbad el Marino" Ed. Vicens Vives 

09/10 Dracula and his family Ed Vicens Vives, 

10/11 Lengua Castellana 6 Ed. Text La Galera 

10/11 Llengua Catalana 6 Ed. Text La Galera 

10/11 Matemàtiques 6 Ed. Text La Galera 

EP6 

10/11 Lectura Ivanhoe Ed Vicens Vives 

150,29 € 

     

 
Notes: 
   

 

1.-  Els llibres marcats amb 09/10 són els que es van incorporar al projecte durant el curs 2009/10. Els 
marcats com a "10/11" són els llibres que s'incorporaran el curs 2010/11 

 

2.-  Cada alumne ha de deixar a l'aula els llibres del seu curs que apareixen a aquesta llista, folrats i 
havent esborrat els escrits i guixades. 

 
3.-  Els diccionaris d'EP3 (marcats en gris fluix) són els que deixen els alumnes d'EP6 del curs 

actual 

 

4.-  Els llibres de text de música de 3er i 4rt (marcats en gris fort) es trauran del projecte de 
reutilització degut a la impossibilitat de comprar per separat el quadernet d'exercicis. S'han de 
deixar a l'aula però no es reaprofitaran pel curs vinent. 

 


