
 
 
 
 
 

 
 

 

 
CAMPANYA DE LLIBRES TEXT I PROJECTE DE 

REUTILITZACIÓ “Gaudí és compartir” 
CURS 2018-2019 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
(alumnes de 2n a 6è curs) 

 
 
En aquest dossier hi trobareu la següent informació: 
 

• Campanya de llibres curs 2018-2019: reserva i compra de llibres de text 

• Resum Projecte “Gaudí és compartir” i com participar-hi.  

• Compromís de participació en el projecte ‘Gaudí és compartir’. 

• Llistat dels llibres de text i material per a cada curs. 

RECORDEU QEU SEGONS L’ACORD APROVAT A L’ASSEMBLEA DE SOCIS CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVEMBRE 

DE 2017, A PARTIR DEL CURS 2018/19 ÉS OBLIGATORI SER SOCI DE L’AMPA des de l’escolarització de 

l’alumne en el centre per: 

• Participar en el projecte de reutilització de llibres GAUDÍ ÉS COMPARTIR, que suposa un estalvi de 

diners 

• Gaudir de descomptes en la compra de llibres i material pels vostres fills 

• Fer ús de l’acollida matinal 

• Fer ús de les activitats extraescolars 

• Dotar de llibres de lectura a la Biblioteca, material esportiu..., entre altres recursos que des de 

l’AMPA s’ha comprat per a l’Escola 

• Gestionar el menjador 

Tots aquests projectes i d’altres que puguin sorgir sense l’aportació de l’AMPA (tant econòmica com de 

persones que voluntàriament dediquen el seu poc temps lliure que tenen) no seria possible. 

 



BENEFICI SOCIS AMPA 
 

Ens aplica un 13% descompte en la 

compra dels llibres.  

12% en material escolar (mesos de 

setembre, octubre i novembre) 

CAMPANYA DE LLIBRES CURS 2018-2019: RESERVA I COMPRA DE LLIBRES DE TEXT 

L’AMPA  
 

1. Gestiona la venda dels llibres a través de la següent llibreria  
 
 
Llibreria BRUCH 1972 
Pg.Comte Vilardaga,132 Barri Mas Lluhí. 
Telf. 93 632 51 53  Sr.Francesc 

 
2. Gestiona el projecte de reutilització de llibres 

 

Si sou SOCIS de l’ampa (cal tenir la quota 2018-2019 pagada i signar el compromís del final 

del dossier), us beneficieu de fer ús dels llibres de text que té l’escola. (Si voleu conèixer el projecte 
el trobareu al final del dossier). L’estalvi de diners i d’impacte mediambiental és molt gran (penseu 

que som ESCOLA VERDA). Aquí ho teniu desglossat:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cost llibre

**ANGLES 25,29

**LENGUA 

CASTELLANA 25,41

**LENGUA 
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Pssg. Comte Vilardaga 132

Sant Feliu de Llobregat 08980 (Barcelona)

NIF: 40.827.188-A  Telf/Fax: 93 632 51 53

e-mail: bruch1972@hotmail.com

CURS: 5 PRIMÀRIA ESCOLA A. GAUDÍ

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT si/no

VULL RECOLLIR-LOS A LA LLIBRERIA

ALUMNE : _______________________________

TELEFON:   ____________________

**ELS LLIBRES MARCATS AMB  DOBLE ASTERISC, ESTAN INCLOSSOS EN EL  PROJECTE DE REUTILITZACIÓ "GAUDÍ ES COMPARTIR"

ASIGNATURA LLIBRE EDITORIAL PREU ISBN SI / NO

**ANGLES QUEST 5 PUPILS BOOK MACMILLAN 25,29 9780230477759

**LENGUA 

CASTELLANA

LENGUA CASTELLANA PRIMARIA 5 

CONSTRUIM CRUILLA 33,29 9788466134798

**LENGUA 

CASTELLANA

NUEVO DICCIONARIO ESCOLAR DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA SANTILLANA 25,41 9788468001579

**LLENGUA 

CATALANA

NOU DICCIONARI ESCOLAR DE LA 

LLENG.CATALANA SANTILLANA 26,13 9788479187187

**LLENGUA 

CATALANA

LLENGUA CATALANA PRIMARIA 5 

CONSTRUIM CRUILLA 33,29 9788466134767

**MUSICA MUSICA. CS 1 BARCANOVA 0,00 9788448924171

*CONEIX. MEDI

CIENCIES DE LA NATURALESA 5 

PROJECTE DUNA TEIDE 15,93 9788430714520

*CONEIX. MEDI CIENCIES SOCIALS 5 PROJECTE DUNA TEIDE 15,93 9788430714575

ANGLES QUEST 5 ACTIVITY BOOK MACMILLAN 21,26 9780230478718

MATERIAL LLIBRETES VERMELL, VER I TARONJA ED. 44 6,04

MATERIAL COMPAS STAEDLER 55060 6,08

MATEMATIQUES

SUPERCOMPETENS EN…MATEMATIQUES 

Q 5 PRIM CRUILLA 12,86 9788466134835

MATEMATIQUES MATEMATIQUES 5 ACTIVITATS VICENS VIVES 13,30 9788468214733

CONEIX. MEDI

QUADERN CIENCIES DE LA NATURALESA 

5 P DUNA TEIDE 12,34 9788430714537

CONEIX. MEDI QUADERN CIENCIES SOCIALS 5 P DUNA TEIDE 12,34 9788430714582

.- SI US PLAU, COMPROVI QUE ELS LLIBRES LLIURATS SIGUIN CORRECTES

.- NO S'ACCEPTARAN CANVIS DE LLIBRES FOLRATS, MARCATS O MANIPULATS

.- QUALSEVOL RECLAMACIÓ HAURÀ DE SER EFECTUADA ABANS DE 15 DIES PRESENTANT AQUEST COMPROVANT

COM FER LA RESERVA??? 

El llistat de llibres i material que necessiten els nostres fills/es, està al final del dossier. Exemple:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PASSOS A SEGUIR  

 
1.- Tenir la quota de soci 2018-2019 pagada i entregada amb full de soci 
2.- PAGAR LA RESERVA DELS LLIBRES.  

  INGRÉS 15€ CAIXER BANC SABADELL 

  
1- Introduïu la vostra targeta. 
2 -Opció PAGAMENTS A TERCERS. 
3 - Introduïu el vostre número secret i premeu CONTINUAR. 

4 - Codi el número 001900. Us apareix LLIBRERIA BRUCH 1972. premeu CONTINUAR 

5- Confirmeu PRIMÀRIA 15€ ACCEPTAR. 

6- Introduir els cognoms i nom del vostre fill/a i el curs que farà . 

7- Surten dos comprovants: Un per lliurar amb el full de la comanda i l’altre per vosaltres. 

 
Si ho preferiu podeu fer una transferència bancària o un ingrés al BANC SABADELL al nº de compte. 

ES29 0081 0341 1000 0114 1519 

indicant els cognoms i nom del fill/a i el curs que farà el curs 2018-2019. 

S’ha de  fer un ingrés per cada fill/a abans del dia 19 de juny. 

 
Si us adheriu al projecte de 

reutilització, heu d’escriure NO a les 

caselles de color GRIS 
Si no esteu al projecte ni sou socis de 

l’ampa, heu d’escriure SI perquè els 

haureu de comprar. 
 



3.- Documentació i dates  

   
  Recordeu exemple per poder omplir-ho bé 
 
   
 

 

 

 

El compromís de la reutilització s’entrega CONJUNTAMENT amb la comanda de llibres 

IMPORTANT! Si dubteu d’algun llibre, MARQUEU NO. Esteu a temps per encarregar-lo fins la última 

setmana de juliol a la Llibreria BRUCH 1972 i us aplicaran les mateixes condicions. Els encàrrecs 
realitzats al mes de setembre no tindran descompte.  

 
 

4.- Recollida dels llibres 

 
 QUAN: 12 de juliol de 10:30h a 13h i de 17h a 19h 
 ON:  Biblioteca Escola Gaudí 

  

Recordeu!!!! portar en efectiu l’import que queda pendent en fer la reserva. 

           portar carnet de soci de l’AMPA 

           portar el vostre justificant bancari de la reserva per si hi hagués algun problema 
 
 
Procediment: -    Passar pel despatx de l’Ampa per segellar el carnet de soci o recollir-ho (en cas de ser 
   soci per primera vegada) 
 

- Si sou socis nous, també heu de portar el full d’inscripció amb les dades del/s vostre/s 
fill/s/es i el justificant de pagament de la quota de soci.. 

 
 
 Les AGENDES (personalitzada per a l’escola), es compren també a través de l’AMPA. Cal tenir la 
quota pagada per venir a recolllir-la a l’escola. 
 
 Recordar-vos que els quadernets d’estiu els teniu disponibles a la Llibreria Bruch (sense descompte) 
i podeu anar a comprar-los o reservar-lo per no quedar-vos sense. 

 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: Fins el dia 20 de juny (inclòs) 

 ON:  Despatx de l’AMPA  
          Consergeria (Toni) 
          Tutor/a de l’infant 

QUÈ portar: 
Full de la comanda 
Justificant de pagament reserva 
Full de COMPROMÍS Gaudí és compartir 



 

“GAUDÍ ÉS COMPARTIR” Projecte de REUTILITZACIÓ de llibres de text 

 
EL PROJECTE  
 
 És un projecte de tota la comunitat educativa: AMPA, FAMILIES I ESCOLA, aprovat pel 

Consell Escolar i gestionat per l’AMPA. L’Ajuntament de Sant Feliu ens atorga una subvenció cada 

any per la compra, renovació i/o ampliació de llibres de text per a cada classe.  

 Aquests llibres estaran a principi de curs a les classes i es distribuïran a cada infant que 

participi en el projecte.  

 Les families que signin el compromís de participació en el projecte (al final del dossier), 

adquireixen el compromís de ser i fer responsables als seus fills i filles i tenir cura dels llibres 

CEDITS durant aquell curs. Per ho tant, NO hauran de comprar els llibres que es reutilitzin aquell 

curs. 

 Les famílies que decideixin no participar-hi, hauran de comprar tots els llibres de text, 

inclosos els llibres socialitzats. 

 La idea és mantenir aquest projecte en els propers anys, de manera que l'AMPA vagi 

ampliant el número de llibres socialitzats. D’aquesta manera esperem: 

- reduir la despesa anual de les famílies en llibres de text i, de l’altra,  

- contribuir a fer més sostenible i ecològica la nostra escola. 

- educar als nostres infants en la responsabilitat, cura dels llibres 

QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR-HI? 
 
 Els socis de l’AMPA, en tant que es paga una quota, es beneficia de la participació en 

aquest projecte. Cal doncs, SER SOCI i signar el compromís de participació. La família és lliure de 

participar o no. 

 En el cas de germans, cal signar un compromís diferent per a cada alumne/a. 

 El compromís s’ha de portar signat per l’alumne/a i el/la pare/mare a l’AMPA 

conjuntament amb el document de RESERVA DELS LLIBRES 

 Al setembre, els/les tutors/es assignaran els llibres socialitzats només a aquells alumnes 

que hagin lliurat el compromís de participació.  

 En aquests llibres hi haurà una etiqueta on l’alumne/a hi posarà el seu nom i el curs 

acadèmic. Així al cap d’uns anys en aquella etiqueta hi haurà l’historial de tots els alumnes que 

han fet ús d’aquell llibre. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE “GAUDÍ és compartir” 
 
 
 

Jo, ..........................................................................................................., amb DNI/NIE .......................................... 
                        (Nom i cognoms) 
 
i soci de l’AMPA nº ......................., com a ...................................................................................... 
                              (pare, mare o tutor/a) 
 
de l’alumne  ................................................................................................................................................................. 
 
que farà el curs .................................... 
 

manifesto la voluntat de participar, amb el meu fill/a, en el programa de 

reutilització de llibres de text i material didàctic promogut per l’Escola 
Arquitecte Gaudí i l’AMPA del centre. 
 

Firmant aquest document ens comprometem a vetllar per a què els llibres i/o 

el material inclosos en el programa es conservin en bon estat i a 

reposar-los o pagar-ne el cost en cas de pèrdua o mal ús. 
 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a   Signatura de l’alumne/a 
 
 
 
 
 
 

Sant Feliu de Llobregat, a ........... de ........................................................ de ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Aquest full s’ha de lliurar a l’AMPA conjuntament amb la comanda, abans del 20 de juny) 


