
Barcelona, 31 de maig de 2021 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

 

En primer lloc us volem desitjar molta salut i felicitar els/les alumnes perquè gràcies a ells 

i a les mesures que ha previst l’escola, el curs escolar s’ha pogut desenvolupar amb força 

normalitat. 

 

Us convidem a participar del projecte de Socialització de llibres de text. Els objectius 

d’aquest projecte són: 

 

 reduir l’impacte ecològic i allargar la vida útil dels llibres 

 conscienciar en l’ús responsable del material escolar 

 reduir la despesa per escolarització 

 

La socialització s’adreça a tots els/les alumnes d’ESO i Batxillerat, inclosos els nous 

alumnes. Així doncs, les famílies que opteu per participar d’aquesta iniciativa, haureu de: 

 

 revisar la llista de llibres (consulteu el llistat adjunt) 

 revisar l’estat dels llibres del curs actual i descartar els que estiguin en mal estat. Porteu 

només llibres en bon estat i no guixats. 

 els llibres d’exercicis, si estan utilitzats, no són reutilitzables. 

 portar a l’escola els llibres que estan en bon estat i que segueixen vigents per al curs 

2021/22. Els llibres es recolliran directament a les aules 

 recollir els llibres per al nou curs 

 

La disponibilitat de llibres estarà en funció de la participació de les famílies en el projecte 

de socialització. En la recollida, es prioritzaran aquelles famílies que hagin aportat més 

llibres.  

 

Aquest any els alumnes seran els protagonistes d’aquest compromís ecològic i social. Per 

això, seran alumnes de 4t ESO els responsables de la recollida de llibres. I volem que 

siguin els propis alumnes de tots els cursos els que es responsabilitzin de deixar els llibres 

del curs actual i recollir els llibres del proper curs.  

 

Ens adrecem especialment a les famílies de 2n de Batxillerat, i que us sumeu a passar 

llibres pels futurs alumnes. Molta sort i felicitats! 

 

Necessitarem voluntaris per assignar lots de llibres el divendres 18 de juny, de 15.00 a 

17.00,  i per coordinar el lliurament de llibres dels dies 21, 22 i 28 de juny. Aquells/es que 

estigueu disposats envieu un e-mail a ampa@nostrasenyora.epiaedu.cat  

 

Recordeu que els llibres d’exercicis i els que no hagueu pogut obtenir per via de la 

socialització, els haureu de comprar.  

Us volem aclarir també que els llibres socialitzats no tenen llicència digital i en el cas de 

necessitar-la l’haureu de comprar directament a l’editorial, en cap cas és obligatòria. 

mailto:ampa@nostrasenyora.epiaedu.cat


 

DIES PER PORTAR I RECOLLIR LLIBRES 

 

CURS ACTUAL 

DATES PER PORTAR  

ELS LLIBRES   

DEL CURS 2020/21 

DATES PER RECOLLIR  

ELS LLIBRES  

DEL  CURS 2021/22 

Nous alumnes + 

        (6è Primària) 
--- 

21 i 22 de juny, de 10.00 a 

12.00 i 28 de juny, de 10.00 a 

12.00 i de 15.00 a 17.00 

1r ESO 

  14 - 17 de juny 

21, 22 i 28 de juny,  

de 10.00 a 12.00 

2n ESO 

3r ESO 

4t ESO 

1r BATX 

2n BATX --- 

 

 

Recordem que la tasca de l’AFA és en benefici dels alumnes, i que tots/es sou convidats/es 

a participar-hi activament i a fer propostes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFA Escola Pia Nostra Senyora 

  



**Ell llibres destacats en gris són els que es poden socialitzar. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 


