
L’ AMPA Betúlia informa: 

Preguntes freqüents sobre la nova fase del projecte de 

reutilització de llibres del proper curs 2012-13 

Enllaç permanent a aquesta documentació (per veure actualitzacions o correccions): http://ampabetulia.cat/2012/07/09/reutilitzacio-curs-2012-13/  

Qui decideix sobre el projecte?  

El projecte de reutilització es un projecte de l’escola (no pas de l’AMPA),  encetat l’any 2009 per iniciativa de 

l’AMPA sota el programa de subvencions a centres escolars de la Generalitat de Catalunya (ORDRE 

EDU/85/2009, d’11 de març, DOGC 5336). D’acord amb aquesta convocatòria el projecte depèn del Consell 

Escolar, que és qui ha de marcar les seves directrius i anomenar la comissió que el gestioni (la Comissió de 

Reutilització).  

Així doncs, l’únic òrgan amb atribucions per decidir sobre la continuïtat o no del projecte, així com sobre el 

seu model de gestió no és ni la direcció de l’escola ni l’AMPA, és el Consell Escolar, on hi són representats 

tots els col•lectius de l’escola (mares i pares, alumnes, professorat, titularitat i AMPA). 

Com és que el curs vinent es farà el projecte a través d’una empresa? 

El Consell Escolar de l’escola Betúlia, en la seva sessió del passat 19 de juny,  després d’escoltar la proposta 

de l’empresa Iddink i l’opinió tant dels membres de la Comissió de Reutilització com de la resta de membres 

del Consell Escolar, va decidir continuar el projecte de reutilització de l’escola substituint la gestió pròpia del 

projecte a càrrec de la Comissió de Reutilització per una gestió externa encarregada a l’empresa Iddink. Les 

raons de prendre aquesta decisió van ser, per una banda, la constatació de la impossibilitat de continuar 

amb una gestió pròpia del projecte de reutilització basada en la col·laboració voluntària de mares i pares de 

l’escola i, d’altre banda, la  incertesa sobre com s’hauria d’integrar el “tiquet llibre” de l’ajuntament de 

Badalona en el projecte de reutilització. 

Quin guany té l’escola del projecte? 

L’escola no s’endu cap comissió de Iddink, i no obliga ningú a participar del projecte. Tampoc l’AMPA ni la 

comissió de reutilització tenen cap guany econòmic ni en espècies. És un projecte que és per benefici de les 

famílies que l’escullin. 

Quines opcions tinc per al proper curs? 

La nova fase del projecte de reutilització del proper curs s’adreça a alumnes a partir de 3er de Primària i fins 

a 4t de ESO, i és voluntari i opcional. 

Si no vols participar al projecte de reutilització, pots comprar com sempre els llibres pel teu compte a la 

botiga que vulguis, pots demanar-los a algú que te’ls deixi (comprovant que sigui el mateix ISBN), pots inclús 

comprar-los nous (sense reutilitzar-los) a través de la web de Iddink (a partir de 1er de primària),  amb el 

descompte sobre el P.V.P. que es detalla a la seva web. 

Per sí participar al projecte de reutilització de l’escola, has de comprar obligatòriament els llibres a reutilitzar 

a través de Iddink, però tens la possibilitat de triar quins llibres vols comprar i quins no (per comprar una 

part pel teu compte), quins reutilitzar i quins no (potser perquè n’hi ha algun que ja et deixen per una altra 

banda).  



A més, només et compromets un sol curs escolar, i per tant tens opció d’engrescar-te i participar a la 

reutilització d’aquest curs, sense lligar-te a l’any vinent, o bé si no et convenç pots esperar més endavant 

quan ho tinguis més clar, o no participar mai. Com veieu, hi ha tota la flexibilitat possible. 

Quan m’estalviaré reutilitzant?  

Depèn del curs de l’alumne. Com més llibres reutilitzables (o “eco-books”) hi hagi aquell curs, més estalvi. La 

resta dels llibres no reutilitzables, si és compren a Iddink, són tots nous.  

Donat que en aquesta nova fase es gestiona el projecte amb una empresa i no amb voluntaris, l’estalvi per 

llibre és menor. Però també cal tenir en compte que en alguns casos es tindrà capacitat per reutilitzar més 

llibres per alumne. També hi ha una sèrie de llibres reutilitzats que ja són d’aula, i que no surten a les llistes, 

que representen un estalvi. 

Cal no oblidar que no només perseguim un estalvi econòmic. El projecte també persegueix una major 

sostenibilitat (reducció de deixalles), i ensenyar als nostres fills/alumnes valors com cuidar les coses, 

compartir, estalviar, reutilitzar... (entre altres). 

Us presentem a continuació el detall final de l’estalvi per alumne del nou curs (última columna), juntament 

amb les dades del curs actual. 

Dades projecte de reutilització escola Betúlia 

Curs 2011-12 Curs 2012-13 

Curs 
Alumnes 

participants 

% 

participació 

Nre. 

Llibres 

Estalvi per 

alumne (1) 

Nre. 

Llibres 

Estalvi per 

alumne (2) 

P5 10 40% 2  42.53 € 0  

EP1 19 76% 1  30.97 € 0  

EP2 21 81% 1  33.89 € 0  

EP3 17 65% 6  146.71 € 7 92,75 € 

EP4 20 77% 4  87.70 € 7 92,75 € 

EP5 18 69% 7  149.21 € 11 117,27 € 

EP6 14 56% 9  162.02 € 12 132,29 € 

ESO1 22 81% 7  75.77 € 5 73,98 € 

ESO2 20 69% 5  46.71 € 6 80,48 € 

ESO3 18 69% 6  52.78 € 6 90,04 € 

ESO4 16 53% 6  52.87 € 7 109,38 € 

TOTAL : 195 67% 1.438 

 

  

 

(1): 

 
Dades proporcionades per la Comissió de Reutilització i 
presentades a l’assemblea general de l’AMPA. 

 



 

(2): 

 
Dades extretes del procés de compra de llibres a la web de 
l’empresa Iddink, sense descomptar el valor del tiquet llibre de 
l’ajuntament, prenent com a base el 50% del cost P.V.P. dels 
llibres reutilitzats. 

 

 

Cal tenir en compte també que hi ha llibres que ja no caldrà comprar, i que no queden reflexats en aquesta 

taula. Per exemple: l’atles de 1 ESO, els llibres de lectura d’ESO (en mitjana, uns 7 llibres per cada curs). És un 

benefici heretat de la primera fase del projecte (també és reutilització, malgrat no surti a les llistes de llibres 

a comprar). 

I per què no es fa amb voluntaris i així ens surt més barat? 

L’augment de llibres a reutilitzar, l’augment de famílies que possiblement s’apuntaran al projecte (davant les 

promeses de l’Ajuntament de donar ajudes destinades a la reutilització), i el poc suport que s’ha rebut per 

part de les famílies quan s’han demanat voluntaris, ha portat el Consell Escolar a decidir professionalitzar-lo 

per tal d’assegurar-ne la viabilitat. 

En el curs actual, només amb una part de llibres reutilitzats, hi havia un total de 1.438 exemplars en 

reutilització de 11 cursos i 195 alumnes (el 67% del total de l’escola). Tots aquest exemplars, en acabar les 

classes,  s’han recollir, revisar, reparar i  emmagatzemar. Cal fer una comanda de llibres nous, el seguiment 

del lliurament, la reclamació d’incidències a la distribuïdora, i la liquidació i pagament de la comanda. A 

començament de curs cal actualitzar les llistes de participants per altes i baixes, fer els lots per alumne i 

distribuir els llibres a classe. Finalment cal elaborar i presentar anualment a Generalitat i Ajuntament les 

sol·licituds, informes de seguiment i justificants dels pagaments per tal de cobrar els ajuts al projecte. Tot 

aquest procés era organitzat fins ara pels  tres membres de l’AMPA  i quatre mestres de la Comissió de 

Reutilització, amb la col·laboració imprescindible i bona voluntat de la resta del professorat i direcció de 

l’escola, i l’ajut puntual d’ escassament 10 famílies de l’escola. 

A què em lliga comprar llibres de reutilització? 

A retornar els llibres que es comprin com a reutilitzables (la resta de llibres, no) a final de curs, o bé si n’hi ha 

algun que no està en bones condicions, a abonar la diferència  (i llavors te’l pots quedar). No et compromets 

a l’any que ve, ni a quatre anys, només fas el compromís per aquest curs. 

Quin és el mínim a comprar? 

El lot és obert. Cal posar el codi del centre i el curs perquè surtin els que toquen a cada alumne, i a partir 

d’allà indicar quins es volen i de quin tipus.  

Es poden comprar tots els llibres reutilitzables, o bé només una part, i s’hi pot comprar també els altres 

llibres no reutilitzables (que seran nous), o comprar-los a banda.  

S’aconsella mirar preus a la botiga on compreu habitualment, donat que es fan diferents percentatges de 

descomptes que poden ser diferents als que dóna Iddink. 

Per què els “llibres digitals” van per l’escola? 

Els llibres digitals s’usen de 1er a 4t d’ESO. Els mestres de l’escola han unificat la compra a una sola editorial 

per poder obtenir un estalvi gran de compra en grup. Donat que la compra a Iddink és opcional, per tenir el 



màxim de descompte ho gestiona l’escola directament i ha informat a les famílies que ho carregarà al rebut 

d’octubre. 

Que se’n farà dels llibres “útils” de l'anterior projecte de reutilització?  

Aquesta és potser la pregunta que crea més inquietud, i per tant la que provarem de contestar amb el 

màxim de detall: 

De qui són els llibres? 

Els llibres de l’anterior fase del projecte de reutilització són propietat de l’escola. Aquesta és una 

característica comuna a tots els projectes de reutilització, i a més ve marcada per la normativa de la 

subvenció de la Generalitat de la que hem gaudit totes les famílies durant aquests tres anys.  

Qui els ha pagat? 

Cal també tenir clar que  les famílies no han aportat mai diners per el projecte de reutilització, tot i que 

inicialment es va considerar aquesta opció, com és habitual en aquests projectes, en concepte de dret a 

participació. Sí que al principi les famílies vau donar al projecte alguns llibres com a condició d'admissió (tot i 

que, segons els cursos, molts alumnes no van ni aportar cap llibre), però cap aportació econòmica per els 

llibres a reutilitzar. Això va ser gràcies a les ajudes de les subvencions de Generalitat i Ajuntament 

(concedides a l’escola), que van cobrir el cost del projecte (tot i que alguna encara està pendent de cobrar i 

l’ha avançat la pròpia escola). 

Canvien molt els llibres aquest proper curs? 

També cal tenir en compte que tot i que hi ha llibres amb el mateix títol per al proper curs, s'ha de mirar el 

ISBN concret, ja que pot ser diferent. Les editorials canvien els llibres sovint per provocar la seva recompra, i 

ara que es comença un projecte nou de reutilització a 4 anys vista, s’han escollit les últimes edicions (per 

poder tenir recanvis si calen). 

Quins llibres podrem aprofitar? 

Els llibres que canvien menys són els de 5è i 6è de primària. Tot i això, es preveu que no n’hi hauria per 

tothom, i donat que ja porten 3 anys en circulació i ja comencen a ser un xic vells, segurament no aguantin 4 

anys més. 

A banda, també hi ha altres llibres que s’han comprat dins del projecte de reutilització que queden 

igualment a les classes (com ara els els Atles de 1er d’ESO i els llibres de lectura d’ESO), i no caldrà comprar-

los ni passaran per Iddink: tots els alumnes d’aquests cursos els podran usar de franc (0 Eur). 

Què significa la recompra de llibres per part de Iddink? Què es farà amb aquests diners? 

L’empresa Iddink ofereix, tant a l'escola com a les famílies del Betúlia, quedar-se els llibres útils per posar-los 

al projecte (només els llibres que puguin utilitzar-se per el proper curs i estiguin en bon estat). Aquesta 

“oferta” només és per aquest proper curs. 

La direcció ha proposat vendre alguns llibres a l'empresa (falta veure quins estan bé, i quins s’accepten per 

part de Iddink), i amb els diners comprar material nou que quedarà a l’escola per tots els alumnes, i que les 

famílies s’estalviaran de comprar (cost 0 Eur).  

L’escola també té un dèficit en quant a les ajudes que no ha rebut, i de les quals va avançar els diners, i 

podria considerar quedar-se els diners fins que rebi les ajudes. 



De qui seran els llibres que compro en reutilització? 

De la nova fase, els llibres són propietat de l’empresa Iddink. 

A les reunions amb les escoles, l’Ajuntament va deixar clar que per beneficiar-se de les ajudes s’hauria de 

“demostrar” que s’invertien en un projecte de reutilització. En el cas de que arribin aquestes  ajudes, es 

donen a les famílies per tal que l’escola compri els llibres, i per tant els llibres comprats amb les ajudes de 

l’Ajuntament també serien de l’escola, i no pas de les famílies ni d’ Iddink. 

Un altre aspecte molt positiu que l’escola ha negociat amb Iddink és que el “tiquet llibre” s’aplicarà 

íntegrament al proper curs, i NO prorratejat a 4 anys com es plantejava inicialment. 

Què passarà amb les ajudes de l’Ajuntament de Badalona?  

No se sap res més. Potser no arriben, potser l’altre curs 2013. Les condicions també poden canviar. 

Probablement l’Ajuntament no tingui fonts de finançament. Tot són conjectures. 

L’únic del cert és que l’Ajuntament no dóna respostes, que fa temps que no ha donat informació a les 

escoles,  i que ha deixat de banda informar les AMPAs.  

També cal tenir en compte que tant l’Ajuntament com la Generalitat ens deuen encara les ajudes concedides 

del curs passat per l’anterior projecte de reutilització, que estan concedides però no s’han pagat, i de les 

quals l’escola va haver d’avançar els diners. 

Què han fet la resta d’escoles? 

Sabem d’algunes que tenien projectes de reutilització i han seguit amb ell ( i part d’aquestes han 

externalitzat la gestió, tal com s’ha decidit a la nostra escola), i n’hi ha d’altres contraries als projectes de 

reutilització que seguiran sense fer-ne. 

Què he de fer en el meu cas? 

Has d’estudiar el teu cas, l’estalvi que et suposa, i si et sets còmode amb les condicions. El fet de que tinguis 

fills seguits, o coneguts d’altres cursos, et pot fer plantejar reutilitzar per tu mateix. Si tens només un alumne 

a l’escola, segurament el projecte t’anirà molt bé. 

La Junta de l’AMPA creu en els beneficis de la reutilització, i recolza també altres iniciatives particulars 

d’intercanvi de llibres entre alumnes de l’escola, que beneficien les famílies, el medi ambient, i els valors en 

que volem educar. 

El projecte de l’escola és una possibilitat interessant, que us convidem a valorar, i si us beneficia a apuntar-

vos-hi. 

On puc trobar més informació? 

• Recomanem llegir també el resum de la reunió de presentació de l’empresa iddink que vam penjar a 

la web de l’AMPA per tal d’aclarir aspectes pràctics de la relació amb l’empresa (la compra, 

devolució, etc.):  http://ampabetulia.cat/2012/06/27/apunts-de-la-reunio-de-reutilitzacio-de-llibres-

per-al-proper-curs-2012-2013/ 

• Web de Iddink :  https://www.iddink.cat/ 

• Web de l’Escola Betúlia, on hi ha la llista de llibres a comprar:  http://www.xtec.cat/esc-betulia/ 

• Web de l’AMPA Betúlia: http://ampabetulia.cat  


