Hola Famílies de l’Escola Bages!
El projecte del Club del Llibre reciclat arriba a la seva fi i a continuació us expliquem per què.
Com bé sabeu, des de l’Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMPA) de l’Escola Bages
oferim serveis a les famílies i col·laborem amb l’escola en tots aquells aspectes que afecten als
nostres fills. Un d’aquests serveis, el Club del Llibre Reciclat, fa més de 13 anys que es va
engegar, amb l’objectiu de fomentar uns valors de respecte als béns comuns i per a l’estalvi en
bona part del cost del que suposava la compra de llibres per als alumnes de 3r a 6è.
Últimament la metodologia d’explicar i d’assolir l’aprenentatge és molt diversa i els llibres de
text han passat a ser un suport de l’aula. En aquest sentit, l’escola aposta perquè els llibres
siguin un recurs més a la classe, no la base d’exclusivitat per a l’aprenentatge. Així doncs, ja el
passat curs 2019-2020 es va socialitzar el llibre de Medi, és a dir, va passar a ser propietat de
l’escola i les famílies no el vam haver de comprar. El proper curs 2020-2021 es vol fer el mateix
amb la resta de llibres: Català, Castellà, Música i Anglès.
Les necessitats varien i els projectes amb ells, i és en aquest punt que la comissió del Club del
Llibre Reciclat considerem que ja no hi ha raó de continuar amb aquest projecte perquè no
podem oferir un estalvi a les famílies, ja que els únics llibres que necessitarem comprar per als
nostres fills i filles seran d’activitats i aquests no es poden reutilitzar.
Tanmateix, continuant amb la voluntat de col·laboració de l’AMPA amb l’escola, l’AMPA farà
donació de tots els llibres pertanyents del Club del Llibre Reciclat a l’escola perquè els nostres
infants tinguin aquest suport a l’aula quan el professor ho cregui convenient. És per això que
s’ha demanat a tots els membres del Club del Llibre Reciclat que retornin els llibres el dia de
l’entrega de notes i tancament del curs i s’ha demanat a la resta de famílies si volen fer
donació a l’escola dels seus llibres.
La Comissió volem acomiadar-nos agraint a totes aquelles famílies que han participat en el
Club de Llibre Reciclat durant aquests anys els valors que heu transmès als nostres fills.
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