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Benvolguts pares i mares d’alumnes d’ESO que participeu en el projecte de reutilització de 
llibres: 

Després del bon funcionament del projecte de reutilització de llibres durant aquest curs, la 
Comissió de Reutilització de Llibres ha decidit seguir amb el projecte i encetar la recollida dels 
llibres que els vostres fills han estat usant durant aquest curs. Podeu consultar els llibres del 
projecte de reutilització del curs 20010-11 corresponents a cada nivell d’ESO a la llista que 
trobareu al revers d’aquesta carta, així com l’estalvi previst per alumne (última columna) 

Cal doncs que cada alumne deixi a l’aula, durant l’última setmana de curs, tots els llibres de 
la llista corresponents al seu curs, havent comprovat el bon estat dels llibres i reparat, si 
calgués, qualsevol desperfecte que s’hagi pogut produir.  

Un cop rebuts i revisats tots els llibres, sabrem la quantitat total de llibres que caldrà comprar 
pel curs vinent. Aquest any la generalitat no subvenciona projectes de reutilització de 
llibres per a ESO, només projectes de llibres digitals. Per fer front a la despesa d’aquest 
projecte a ESO, comptem amb el fons que l’Assemblea General de l’AMPA va decidir reservar 
pel projecte de reutilització. Preveiem que aquest fons sigui suficient 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. Cal que sabeu que 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 ja sabeu, a banda del projecte de reutilització de llibres de lectura a ESO, l’escola té en 
marxa el projecte de llibres digitals. Tots dos projectes s’han d’entendre com un un únic pla de 
racionalització i estalvi del material escolar a ESO. En aquest sentit és important que sabeu 
que per aquest curs 2010-11 els llibres de Biologia de 1er, 2on i 3er d’ESO i tecnologia de 
4rt d’ESO deixaran de tenir llibres en paper i usaran exclusivament llibres digitals, amb 
l’estalvi que això comporta. A més, esperem poder renovar pel pròxim curs la subvenció de la 
Generalitat per a les llicències d’ús de Digital Text de forma que les famílies d’ESO no les 
hagin de pagar. 

Com el curs passat, necessitem pares i mares voluntaris que vulguin ajudar a revisar i 
etiquetar els llibres (caldrien uns tres 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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Curs Llibre Editorial  

Estalvi 
previst

per 
alumne

Atles Júnior de Catalunya i del món Ed. Vicens Vives 

La nit de Sant Jeroni Ed. Alfaguara 

La Júlia i la dona desapareguda Ed. Barcanova 

L'assassinat del professor de matemàtiques Ed. Barcanova 

El vecino prohibido Ed. Alfaguara 

El niño que vivía en las estrellas Ed Alfaguara 

ESO1 

Más allá de las tres dunas Ed. Magisterio 

57,54€ 

El cas del quadre desaparegut Ed. La Galera. 

Una setmana més, sisplau Ed. Cruïlla -Gran angular 

Cul de sac Ed. Empúries-L'Odissea 

Mi primer Quijote Ed. Espasa 

Estampas de Platero y yo Ed. Vicens Vives 

ESO2 

Una luz en la marisma Ed. Alfaguara 

46,24€ 

No demanis llobarro fora de temporada Ed. Columna jove 

L'última feina del senyor Luna Ed. Edebé 

L'aventura de Saïd Ed. Cruïlla -Gran angular 

Almogávar sin querer Ed. Magisterio Casals 

El sombrero de tres picos Ed. Anaya 

ESO3 

El niño del pijama de rayas Ed. Salamandra 

45,45€ 

Los ojos del lobo Ed. S.M.  

Víctor Jara (Rebentando los silencios) Ed. S.M.  

El príncipe destronado Ed. Espasa 
La transformació Ed. Proa 

Trucant a les portes del cel Ed. Edebé 

ESO4 

Trajecte final Ed Barcanova 

42,07€ 

        
 Notes :   
    

 

Cal deixar a l’aula, durant l’última setmana de curs, tots els llibres de la llista 
corresponents al seu curs (tret dels marcats en gris), havent comprovat el bon estat 
dels llibres i reparat, si calgués, qualsevol desperfecte que s’hagi pogut produir.  

ESO1: Els alumnes que aquest any han fet 1er d'ESO conserven el seu atles, no 
l’han de tornar a classe. Es compraran atles nous pels alumnes que venen de 6è 
d'EP. 
 
ESO4: El llibre de 4rt d’ESO “Victor Jara (...)” s’ha descatalogat i serà substituït el curs 
vinent pel llibre “Radiografia de chica con tatuaje”, d’editorial La Galera. Tanmateix el 
llibre “Victor Jara (...)”  l’heu de deixar a classe amb la resta de llibres del curs. 
 
Llibres digitals: durant el curs 2010-11 no s’hauran de comprar els llibres de text de 
les matèries Biologia de 1er, 2on i 3er d’ESO i Tecnologia de 4rt d’ESO perquè 
s’usarà exclusivament Digital Text. Així doncs, a l’estalvi previst per alumne s’hauria 
de sumar el preu d’aquests llibres de text. 

 


