
 

 

FUNCIONAMENT I NORMATIVA DE LA DONACIÓ I INTERCANVI 

DE LLIBRES DE TEXT  

 

Un any més iniciem la campanya de donació i intercanvi dels llibres de text entre les famílies amb 
l’objectiu d’ajudar a reduir les despeses que comporta, cada any, la compra de llibres nous. 

Les famílies podreu portar els llibres que ja no facin servir els vostres fills els dies 21 i 22 de juny de 
16.30 a 18.00h, a l’Escola, junt amb el formulari de donació i petició de llibres (que trobareu a la web 
de l’AMPA i a la recepció de l’Escola). I el dia 26 de juny podreu venir a recollir els llibres sol·licitats 
(sempre que n’hi hagi), de 15.00 a 17.30 h. Les persones que tingueu llibres rebreu una trucada 
avisant-vos de que ja podeu passar. 

 

ELS ASPECTES A TENIR EN COMPTE SÓN ELS SEGÜENTS: 

- L’intercanvi de llibres està obert a tots els pares del col·legi i es pot fer a partir 3r de Primària, ja 
que es considera que els cursos anteriors utilitzen materials fungibles, no reutilitzables. 

- La donació dels llibres és totalment voluntària i desinteressada. Els llibres són donats a l’AMPA que 
actua com a intermediari i que es preocupa de que aquelles famílies que vulguin rebre llibres de 
segona mà en puguin tenir. 

- Les famílies que donin llibres, podran rebre llibres a canvi. Cada sol·licitant rebrà un llibre, per cada 
llibre donat, sempre que hi hagi disponibilitat. Pot donar-se el cas de tenir més peticions que llibres 
per cobrir-les, en funció del curs i la participació de les famílies. 

- Aquelles famílies que no puguin deixar llibres (com per exemple els de passen a 3r de Primària o, 
enguany també, 2n d’ESO) poden sol·licitar llibres emplenant el corresponent formulari i lliurant-lo 
els dies 21 i 22. En aquests casos, es realitzarà un repartiment equitatiu entre totes les sol·licituds. 

- El criteri pel qual les famílies rebran els llibres serà per rigorós ordre de lliurament dels seus 
respectius llibres i/o formulari de petició. 

- Aquells llibres que estiguin compostos de varis volums s’han de lliurar complets i aquests 
computaran com un sol exemplar, tant per a la donació com per al préstec. 

- Intentarem, en la mesura de les nostres possibilitats, lliurar els llibres sol·licitats en un estat similar 
al que tinguin els llibres que s'hagin donat. Per això, i com a novetat d’enguany, els llibres seran 
revisats davant de les famílies en el moment del seu lliurament i establirem una classificació per 
colors segons el seu estat:  

- Verd–bon estat: Llibre en bones o molt bones condicions. Amb pocs escrits o marques, 
sempre esborrables en llapis. 

- Groc–estat regular: Llibre amb una mica de deteriorament físic o amb alguns escrits o 
marques no esborrables (amb bolígraf, retolador, pintures, fluorescent, etc.) només en 
algunes pàgines. 

- Vermell–mal estat: Llibre en mal estat físic i / o amb molts escrits o marques no esborrables. 
En aquest estat no s'acceptaria la donació del llibre. 

- No s'acceptaran llibres que no siguin vigents el curs 2017-2018. Els  vigents son els que apareixen 
en el llistat de llibres, amb els números ISBN, que hi ha la recepció de l’Escola. 

- Els alumnes de 4t d’ESO que deixen l’Escola poden beneficiar altres alumnes donant els seus llibres. 
Igualment agrairem a aquelles famílies que, de forma solidària, vulguin deixar els seus llibres perquè 
els aprofitin altres alumnes encara que no vulguin rebre llibres a canvi. 


