
RECICLATGE DE LLIBRES CURS 2018-2019  

Benvolgudes famílies,  

Us fem arribar la relació de llibres que podem reciclar de cara al curs vinent.  Igual que els cursos 

passats, la participació és voluntària i consisteix a lliurar els llibres de text que els vostres fills ja 

no utilitzaran. Cal tenir present que és una activitat altruista i desinteressada i que, per tant, donar 

els llibres no garanteix rebre’n a canvi.  

Som moltes famílies les que aquests darrers anys ens hem beneficiat d’aquesta iniciativa i pensem 

que val la pena donar-hi continuïtat.  

D’acord amb la Direcció de l’escola, la proposta de llibres de reciclatge per al curs 2018-2019 és 

la següent:  

TERCER PRIMÀRIA 

Matemàtiques Matemàtiques 3. Projecte aula 
activa  

978-84-682-2082-6 Vicens Vives 

Català Llengua catalana 3r. Projecte 
Construïm 

978-84-661-3458-3 Cruïlla 

 

QUART PRIMÀRIA 

Matemàtiques Matemàtiques 4. Projecte aula 
activa  

978-84-682-2883-9 Vicens Vives 

Català Llengua catalana 4t. Projecte 
Construïm 

978-84-661-3800-0 Cruïlla 

 

CINQUÈ PRIMÀRIA (reducció de llibres de text, el curs 2018-2019 comencen Projectes) 

Matemàtiques Matemàtiques 5. Projecte aula 
activa  

978-84-682-1963-9 Vicens Vives 

Català Llengua catalana 5è. Projecte 
Construïm 

978-84-661-3476-7 Cruïlla 

 

SISÈ PRIMÀRIA (reducció de llibres de text, el curs 2018-2019 comencen Projectes) 

Matemàtiques Matemàtiques 6. Projecte aula 
activa  

978-84-682-1576-1 Vicens Vives 

Català Llengua catalana 6è. Projecte 
Construïm 

978-84-661-3816-1 Cruïlla 

Música Música 2. Cicle Superior 978-84-489-3543-6 Barcanova 

 

PRIMER SECUNDÀRIA 

El curs 2018-2019 comença l’ús de llibres digitals, es redueix el nombre de llibres de text. 

 

SEGON SECUNDÀRIA 

El curs 2018-2019 comença l’ús de llibres digitals, es redueix el nombre de llibres de text. 

 

 

 



RECICLATGE DE LLIBRES CURS 2018-2019  

TERCER SECUNDÀRIA 

C. Socials Ciències socials 3 ESO Atòmium 978-84-412-2394-3 Text La Galera 

Ll. Catalana Llengua Catalana i Literatura 3 978-84-683-2090-8 Edebé 

Ll. Castellana Lengua Castellana 3 978-84-489-3634-1 Barcanova 

Anglès Student's book Pulse 3  978-1-380-01476-4 Macmillan 

 

QUART SECUNDÀRIA 

C. Socials Ciències socials 4 ESO Atòmium 978-84-412-2304-2 Text La Galera 

Ll. Catalana Llengua Catalana i Literatura 4 978-84-683-1732-8 Edebé 

Ll Castellana Lengua castellana  4 978-84-489-3983-0 Barcanova 

Anglès Student's book Pulse 4  978-1-380-01478-8 Macmillan 

Economia 
(optativa) 

Economia 4t ESO 978-84-486-1292-4 Mc Graw Hill 

 

Els llibres que estan dividits en volums trimestrals han de lliurar-se complets, d’altra banda no 

es poden reutilitzar. 

El reciclatge comença a partir de 3r EP, ja que abans tots els materials editorials són quaderns d'ús 

a l'aula. A P5, anys enrere, es podien reciclar els llibres de lectura, enguany s’han eliminat de la 

llista. 

El curs 2018-2019, el cost dels llibres s’ha reduït en un 25% aproximadament, ja que 5è i 6è de 

Primària els alumnes comencen a treballar per projectes i a 1r i 2n d’ESO amb llibres digitals. Això 

comporta una reducció dels llibres de text que es fan servir.  

Alguns llibres d'ESO desapareixen en format paper, la direcció ens ha demanat de tenir-ne uns 

quants a l'escola per fer-ne ús puntual a l'aula. Si us plau, feu donació dels següents llibres:  

• Matemàtiques de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO 

• Naturals de 1r i 2n d'ESO 

• Física i química de 4t d'ESO. 

Els qui vulgueu participar en aquesta iniciativa heu de tenir present els següents terminis. 

Concreteu amb els vostres fills quins llibres voleu que deixin a l’escola per tal que després no hi 

hagi malentesos:  

• Els alumnes de Primària deixaran els llibres a classe a la biblioteca durant dimecres 20 

de juny.  

• Els alumnes de Secundària, podran deixar-los durant els dies 25 i 26 de juny 

• Les famílies podreu passar a recollir llibres de reciclatge els dies 27 i 28 de juny, de 9h a 

11h i de 17h a 19h.  

L’ÈXIT DE LA INICIATIVA DEPENDRÀ DE LA COL·LABORACIÓ DE TOTS!  

Atentament,  

AMPA COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ 


