
ACTA REUNIÓ 9-12-2014. Comissió Llibres 
 

Tema: reutilització, atrapallibres i biblioteca 

 

Assistents: Glòria i Maite (representants de l’escola) 

Natàlia i Marta (membres de la comissió de llibres de l’Ampa) 

 

Balanç del funcionament de la reutilització de llibres. 

 

Es comenta per part de l’AMPA que els pares no tenen prou informació. 

Alguns llibres estaven en força mal estat i ja s'han substituït. L'Imma de la 

biblioteca en va fer la revisió definitiva. 

L’escola recull la recomanació de fer recordatoris sobre el funcionament del 

projecte de reutilització de llibres, incloent-hi també les reunions de 

principi de curs. L’escola reconeix que cal reforçar aquesta informació a les 

famílies que entren al projecte per primer cop (P5 i 1er) 

S’acorda fer una crida als delegats per a organitzar equips de mares i pares 

de cada curs que participin en la revisió dels llibres a finals de curs. 

S’acorda que seria convenient que hi hagués una o dues persones que fossin 

les que portin el control del funcionament de la revisió dels llibres, per a 

què expliquin als que vagin a revisar els llibres què es va fer el dia anterior i 

com. 

L’Escola demana que se li envií les graelles de cada curs, amb els nens i 

nenes que han participat en el projecte. 

L’escola demana que es faci inventari dels llibres que encara hi ha en estoc. 

Comenten que la vigència dels llibres de text actuals pot ser que no sigui 

superior a 4 anys, de fet l’editorial ja no en publica més. Això fa que mentre 

es facin servir els llibres actuals, de mica en mica tothom s’haurà d’afegir el 

projecte, perquè no es podran comprar els llibres. 

L’escola demana que se li faci la transferència dels diners de la reutilització 

abans de finals de desembre, així com la liquidació de l’any 2014 i el 

pressupost del 2015. 

Es comenta també que caldrà saber la quota que aquest curs hauran 

de pagar els alumnes que participin en el projecte. 

L’Escola en farà difusió i reclamarà la revisió a finals del trimestre 

S’acorda fer una nova reunió a mitjans de tercer trimestre. 

 

Es fa referència al projecte Atrapallibres i la manca d’informació que tenen 

els pares sobre el funcionament. Es proposa enviar informació de 

l’Atrapallibres a les famílies amb les dades de contacte de l'Imma. 

 



Biblioteca. 

 

Es proposa afegir les dades de l' Imma de la biblioteca a la informació que 

s’enviarà a les famílies sobre el funcionament de la biblioteca de 

l’escola, així com introduir les dades de la biblioteca a la pagina web 

del Brusi. 


