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Com segurament recordeu, el passat curs, es va engegar conjuntament per part de l’AMPA i de 
l’escola el projecte de reutilització de llibres. Aquest projecte consisteix en la reutilització  d’una 
part dels llibres de text de forma que, els alumnes que participen, reben al començament de 
curs aquest material.  

El projecte de l’escola Betúlia es va poder posar en marxa el curs passat gràcies a les 
subvencions rebudes de la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona, i a la donació de llibres que 
van fer les famílies que van acceptar entrar en el projecte. Malgrat que és un projecte orientat 
fonamentalment a educació primària (les subvencions públiques només cobreixen aquesta 
etapa) a l’escola van decidir estendre el projecte a tots els cursos, des de P4 fins a 4rt d’ESO. 
Per a fer front al material que s’hagi de comprar a educació infantil i ESO es compta amb un 
fons que a l’última Assemblea General de l’AMPA es va decidir reservar per a aquest fi. No 
està previst que aquest any calgui pagar cap quota. Si voleu més informació podeu consultar el 
web de l’AMPA a l’adreça: http://www.ampabetulia.cat/reutilitzacio-llibres/ Al revers d’aquesta 
carta podeu consultar els llibres que formen part del projecte de reutilització el curs vinent 
2010-11 a les etapes d’educació infantil i primària. 

Alumnes de ara estan cursant P3 : els alumnes que vulguin formar part del projecte han 
d’omplir la butlleta d’inscripció adjunta i deixar-la a la bústia de l’AMPA. El alumnes que 
participin rebran al començament de curs el llibre de lectura “UNA PILA DE LLETRES” però no 
l’utilitzaran fins que acabin el llibre d’iniciació a la lectura “Paraules” de l’editorial Salvatella, que 
no es reutilitza). El llibre “UNA PILA DE LLETRES” el  faran servir durant P4 i P5, i l’hauran de 
tornar en acabar P5. 

Alumnes que ara estan cursant P4: han de conservar el llibre “UNA PILA DE LLETRES” que 
van rebre a començament de curs. Faran servir aquest llibre durant P5 i l’hauran de tornar en 
acabar el pròxim curs. A més, els alumnes que acabin aquest llibre durant P5  podran fer servir 
de franc  “Nou bufi 1 lectures”. 

Alumnes que ara estan cursant P5: han de deixar durant l’última setmana de classe el llibre 
“Una Pila de Lletres” que van rebre a començament de curs, havent esborrat els escrits i 
guixades que hi hagin pogut fer els vostres fills i filles i reparant qualsevol desperfecte que 
s’hagi pogut produir. Quan comencin el pròxim curs d’EP-1 rebran els llibres “La Balena Blanca 
1” i “Bug’s 1. Pupil’s Book”. 

Com el curs passat, necessitem pares i mares voluntaris que vulguin ajudar a revisar els 
llibres reaprofitats i etiquetar i folrar els llibres nous. 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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Llibres del projecte de reutilització escola Betúlia, educació infantil i primària. Curs 2010-11 

Curs Llibre Editorial  
Estalvi previst 

per alumne 
P4 Una Pila de Lletres Ed. Casals 9,25 € 

Una Pila de Lletres Ed. Casals 
P5 Nou Bufi 1 lectures Ed. Castellnou 

25,50 € 

La Balena Blanca 1 Ed. Castellnou 
EP1 BUGS 1. Pupil's Book Ed. McMillan 

45,33 € 

La Balena Blanca 2 Ed. Castellnou 
EP2 BUGS 2. Pupil's Book Ed. McMillan 

47,68 € 

Conèixement del Medi 3 Ed. Text La Galera 
Elemental Diccionari didàctic Ed. Cruïlla 
Diccionario Primaria lengua española VOX+ CD VOX 
Lengua Castellana 3 Ed. Text La Galera 
Matemàtiques 3 Ed. Text La Galera 

EP3 

Llengua Catalana 3 Ed. Text La Galera 

138,25 € 

Conèixement del Medi 4 Ed. Text La Galera 
Lengua Castellana 4 Ed. Text La Galera 
Llengua Catalana 4 Ed. Text La Galera 

EP4 

Matemàtiques 4 Ed. Text La Galera 

106,62 € 

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

EP5 

Llengua Catalana 5 Ed. Text La Galera 

120,392 

Coneixement del Medi Ed. Text La Galera 
Educació per a la ciutadania Ed. Text La Galera 
Lectura "Fábulas de Esopo" Ed. Vicens Vives 
Lectura "Simbad el Marino" Ed. Vicens Vives 
Dracula and his family Ed Vicens Vives, 
Lengua Castellana 6 Ed. Text La Galera 
Llengua Catalana 6 Ed. Text La Galera 
Matemàtiques 6 Ed. Text La Galera 

EP6 

Lectura Ivanhoe Ed Vicens Vives 

150,29 € 
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DECÀLEG DE LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR  
 
1.- Els llibres de text reutilitzats passen a formar part del material de l’aula. No és material de 
ningú perquè es tracta d’un bé de la comunitat escolar. 
 
2.- Cal ser soci de l’AMPA i pagar les quotes per participar en el projecte. 
 
3.- Cal abonar la quota de manteniment que cada any es fixi la Comissió de Seguiment. 
 
4.- Vetllar perquè el fill/a tingui cura del material reutilitzat i en faci un bon us.  
 
5.- Tenir cura que els llibres no estiguin escrits, guixats o dibuixats. 
 
6.- Revisar conjuntament amb el fill/a el material comú i, si convé, emplenar la graella on es 
registren les incidències. 
 
7.- Responsabilitzar-me que el meu fill/a repari els desperfectes que hagi pogut causar en el 
material. 
 
8.- Comunicar i abonar a la Comissió de Seguiment, el llibre o material que definitivament 
s’hagi malmès (guixat, estripat, perdut....) o no sigui susceptible de ser reparat, d’acord amb el 
criteri de la Comissió de Seguiment.  
 
9.- Supervisar i folrar els llibres que s’entreguin a principi de curs i retornar-los quan s’acabi el 
curs. 
 
10.- Em comprometo a donar els llibres marcats en el projecte perquè puguin ser reutilitzats. 
 
Aquest decàleg queda obert a qualsevol modificació que permeti millorar el projecte. 
 
 
Jo, ............................................................................, amb DNI ................................, com a pare / 

mare / tutor/a de l’alumne ......................................................................, del curs  

.............................................,  

 
 

SI 
 
vull participar en el Projecte de reutilització de llibres i material complementari que 
organitza i promou l’escola i em comprometo a seguir el decàleg. 

  

 
NO 

 
vull participar en el Projecte de reutilització de llibres i material i complementari 
que organitza i promou l’escola.  

 
                
Signatura del pare/mare o tutor/a                       
 
 
 
 
Badalona, ……………. de juny de 2010. 
 


