
RECICLATGE DE 
LLIBRES 

Estimades famílies: 

Vista la situació econòmica general en la qual ens trobem,  algunes 

famílies hem decidit encetar una cadena que ens ajude a posar-nos en contacte amb altres 

famílies per tal d'aprofitar els llibres de text d'un curs al següent.  

Aquesta iniciativa ha estat parlada a la Directiva de l'AMPA i comptem amb el seu vist-i-plau i 

la seua colaboració. 

Aquesta cadena només es pot fer amb els llibres  de text i no amb els quaderns de treball o 

llibres en els quals l'alumnat ha d'escriure. 

Cal remarcar que es tracta d'una iniciativa completament altruista, en la que donem el que 

tenim i rebem el que ens poden oferir. Potser la mateixa quantitat de llibres, més o menys, 

però sempre intentarem que siga en les millors condicions possibles. 

QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR AL PROJECTE DE RECICLATGE? 

1r. Cal emplenar la butlleta que us adjuntem i lliurar-la a l'oficina del centre o en la bústia de 

correu entre el 9 i el 30 d'abril: 

2n. A finals de maig avisarem a cada família de : 

 a.- a qui li doneu els vostres llibres 

 b.- qui ens passa els llibres de text per al nostre fill/a 

El que farem és posar-vos en contacte a través del correu electrònic i, en el cas de les persones 

que no en tinguen us facilitarem el número de telèfon de la família amb la qual heu de fer 

l'intercanvi. 

En cap cas els llibres es portaran a l'escola. 

MOLT IMPORTANT:  

Per participar al projecte de reciclatge cal que els llibres que en les  millors  condicions 

possibles per a què els puguen utilitzar els alumnes receptors. 

Atentament: 

CARMEN MARTINEZ FERRAGUD 

NURIA  GIMENO 

recollidallibres@gmail.com 



Vull participar en la cadena de reciclatge de llibres per al curs 2013-2014 donant, rebent o en 

ambdos casos: 

• NOM I COGNOMS ALUMNE: 

 

• NOM I COGNOMS PARE, MARE, TUTOR/A DE L'ALUMNE/A: 

 

• ADREÇA: 

 

• TELÈFON DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC: 

 

• NIVELL QUE CURSARÀ EL PROPER CURS: 

 

• NIVELL DELS LLIBRES QUE CEDEIX AQUEST CURS: 

 

• SIGNATURA/AUTORITZACIÓ: 

 

 

OBSERVACIONS*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cal assenyalar, si només voleu rebre, si ja doneu els llibres a alguna família. 


