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Juny 2019 

Benvolguts pares i mares, 

Un any més ens disposem des de l’AMPA a fer la compra conjunta de llibres per totes les 
famílies que hi vulgueu participar i volem recordar-vos els avantatges que això comporta: 

• La compra conjunta representa un descompte més gran respecte del preu que es
pot obtenir si cada família compra individualment els llibres. Aquest descompte
d’aproximadament un 20% , es reparteix en un 15% de descompte directe a cada
família sòcia de l’AMPA que participa en el projecte i un 5% que es queda l’AMPA
per a finançar el projecte de reutilització de llibres.

• A més, la compra conjunta implica la comoditat que els llibres us arribaran a
l’escola i no caldrà anar-los a buscar i fer cues. Els dies 4 i 5 de setembre entre
les 17h i 19h serem a l’escola per entregar els lots de llibres. Aquells que no
pugueu venir, la mainada els trobarà a la seva classe el primer dia d’escola.
Recordeu de revisar bé que la comanda sigui correcta!

Gràcies a la participació d’un 95% de l’alumnat en la compra conjunta de llibres, els 
darrers quatre anys la comissió de llibres hem aconseguit  estalviar més de 15.000 euros . 

Aquests diners obtinguts amb la compra conjunta, més subvencions dels Ajuntaments de la 
Mancomunitat de la Vall del Llémena, s’han destinat a la  reposició del fons de llibres de 
reutilització que s’han renovat els quatre darrers cursos. Recordeu que els llibres de 
reutilització són aquells que es queden a l’escola i són utilitzats durant 4 o 5 cursos per 
alumnes diferents. 
Hem  estimat que per garantir la sostenibilitat futura del projecte de reutilització de llibres, 
serà necessari que es pagui una petita quota de lloguer anual.   La comissió de llibres 
conjuntament amb la junta de l’AMPA hem acordat de continuar aquesta quota de lloguer 
al preu de 2€ per llibre de reutilització (el cost mig de repartir el preu d’un llibre en quatre 
anys és 5€, però comptem que quedarà compensat per les subvencions i el benefici que 
n’obtenim de la distribuïdora). 
. 
Aquest any serà també “Llibres Text S.L.” qui s’ocupi de la gestió de compra conjunta. 



RECORDEU QUINS AVANTATGES I CONDICIONS TÉ PARTICIPAR EN EL PROJECTE 
DE COMPRA CONJUNTA I/O DE REUTILITZACIÓ: 

- Hi podeu participar totes les famílies, sòcies o no de l’AMPA. Però Només les
famílies sòcies obtenen un 15% de descompte quan participen en la compra
conjunta de llibres.

- Participant en la compra conjunta de llibres ajudeu a l’AMPA a tenir un fons per a
comprar els llibres de reutilització.

- Tant si sou socis com si no ho sou, tant si compreu els llibres a través de l’AMPA
com si ho feu pel vostre compte, a partir d’aquest curs per fer ús dels llibres de
reutilització, és imprescindible que pagueu la quota de reutilització de 2 € per
llibre.

- Tant la comanda de llibres com el pagament de les anteriors quotes (AMPA,
quota de 36 euros i reutilització, 2 euros/llibre) es farà, en totes les opcions,
accedint  la plana web de l’empresa distribuïdora en els terminis establerts.

www.llibrestext.com 

NOTES: 
- Al full annex s’indiquen les instruccions i codis necessaris per fer comanda.
- Si teniu dificultats  per accedir a la web des de casa, o no sabeu com fer-ho,

podeu anar a la biblioteca l’1 de juliol de 18 a 20h i se us ajudarà a fer la
comanda.

- Si en qualsevol cas teniu dificultats econòmiques per abonar l’import dels
llibres, podeu contactar amb l’AMPA (ampa@ampaagustigifrecom)

http://www.llibrestext.com/


ELS LLIBRES DE REUTILITZACIÓ 

Els llibres de reutilització són utilitzats durant quatre o més anys lectius, fet que fa que 
passin per diferents alumnes al llarg d’aquests anys. 

És molt important doncs, tenir-ne cura per tal de que tots els alumnes puguin gaudir d’uns 
llibres en bones condicions: 

- Cap llibre del projecte podrà ser guixat, subratllat o malmès.
- En cas de pèrdua del llibre o llibres malmesos intencionadament, la família haurà

d'abonar l'import del llibre.

El dia 1 de Juliol A PARTIR DE LES 16:30H DE LA TARDA CONVOQUEM A TOTES LES 
PERSONES VOLUNTÀRIES A FER REVISIÓ DELS LLIBRES DE REUTILITZACIÓ. ÉS 
IMPORTANT QUE HI HAGI GENT DE TOTS ELS CURSOS.  SI D’UN CURS NO HI HA 
CAP PERSONA, NO ES REVISARAN ELS LLIBRES. 

Restem a la vostra disposició, i si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb 
nosaltres. 

Atentament, 

La junta de l'AMPA 

Per a qualsevol altre aclariment adreceu-vos a la Comissió de llibres de l’AMPA: 

llibres@ampaagustigifre.com 
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