
Barcelona, 21 de juny de 2019  

Benvolgudes famílies,  

Us informem que l’AMPA ja disposa d’una plataforma web que ens permet avançar amb 
el projecte de Reutilització de llibres de text, que vam iniciar el curs passat.  

En què consisteix? La reutilització de llibres és una iniciativa que forma part del projecte 
educatiu en alguns centres escolars. La finalitzat d’aquest projecte és allargar la vida útil 
dels llibres de text, reduir despeses de material escolar i transmetre als alumnes el valors 
de la cura dels llibres i de la sostenibilitat.  

Aquest projecte s’estén de moment a tots els cursos de l’ESO, amb la voluntat de donar-li 
continuïtat en posteriors cursos a Batxillerat i Cicles formatius, si s’escau.  

Objectius:  
• Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic  
• Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos  
• Educar per al consum racional i sostingut  
• Ensenyar els valors de la solidaritat i de la capacitat de 
compartir  
• Conscienciar per un estalvi ecològic i econòmic  
• Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de 
text  

Com ho farem? Hem creat una plataforma web que permet posar en contacte les 
famílies que sol·liciten llibres amb les famílies que en cedeixen.  

Web: www.reciclallibre.cat  

A la pròpia web trobareu instruccions, i el codi de centre que haureu d’introduir des de 
l’opció “Registra’t” és 08001001  

  



Normés d’ús  
• És responsabilitat de cada família fer-ne un bon ús i la decisió de sol·licitar i/o cedir. A 
partir d’aleshores, les pròpies famílies se’n cuiden de la cessió dels llibres.  
• Els llibres de text que cediu han d’estar en bon estat  
• La cessió de llibres que es realitzi des de la web es farà bé de forma gratuïta o a un                     
preu simbòlic de 5 € (excepcionalment com a màxim 10 €) a decisió de la família que                 
cedeix el(s) llibre(s).  

Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre grat. I per a qualsevol dubte o aclariment, 
podeu contactar-nos a través del correu electrònic llibresampaepns@gmail.com  

AMPA Escola Pia Nostra 
Senyora  


