
  

 

INTERCANVIA LLIBRES,  
HI GUANYAREM TOTS! 

XVI Programa d’intercanvi gratuït de llibres de text reutilitzables  
de Vidreres 2020 

  SALVADOR ESPRIU 
dia 25 de juny (a l’escola amb la recollida de notes) 

➢ Què és? 
Consisteix en un sistema lliure, voluntari i gratuït que promociona l’intercanvi de llibres entre els/les alumnes de primària 
que s’inicia un cop acabat segon curs de primària i finalitza un cop acabat quart curs d’ESO. Aquesta idea és compatible amb 
qualsevol altra forma d’intercanvi de llibres individual, familiar o escolar que ja existeixi. 
Enguany hi podreu participar tots els alumnes que heu fer des de 2n a 6è de primària i que l’any vinent fareu des de 3r de 
primària a 1r d’ESO. 
Atenció canvis d’aquest any: Aquest curs, els alumnes que han fet de 3r a 6è hauran de tornar i/o deixar els llibres 
d’intercanvi a l’escola (català i castellà) el dia que us donen les notes (25 de juny) i rebran el llibre d’intercanvi (anglès, nou) 
també a l’escola a l’inici de curs. En canvi els alumnes que faran 1r d’ESO sí que hauran de recollir els llibres d’intercanvi pel 
curs vinent al Centre Cívic els dies 13 o 14 de juliol. Els alumnes que han fet 2n de primària no han de tornar cap llibre a 
l’escola. 
És molt important que al sistema SAVI tots els alumnes que faran des de 3r a 6è de primària  marquin “SÍ” a la casella on us 
pregunta si fa intercanvi. Els alumnes que marqueu que “SÍ” feu intercanvi rebreu el llibre d’anglès (que és nou) de forma 
gratuïta a l’inici de curs. 
En resum, aquest any no us haureu de traslladar per res i només haureu d’anar fent les gestions que us ha indicat l’AMPA 
(pagament AMPA, sol·licitud d’ajuts per material i llibres i pagament de les compres) segons el calendari de la seva circular.  
 

➢ On i quan es farà l’intercanvi? 
L’intercanvi per a tots els alumnes del centre es farà a l’escola Salvador Espriu el dia 25 de juny quan aneu a recollir les notes. 
Haureu d’entregar els llibres de català i castellà al vostre tutor/a. 
Enguany, us demanem paciència i que vingueu protegits (mascareta) per motius d’higiene i seguretat a causa del COVID19. 
 

➢ Qui ha de venir a portar els llibres? 
Cal que com a mínim vingui el/la tutor/a de l’alumne que és qui rep les notes de l’alumne. No s’acceptarà cap llibre sense 
l’autorització dels tutors legals dels alumnes. 
 

➢ Com funciona? 

• Quins llibres podem reutilitzar? Tots aquells llibres que es tornaran a fer servir el curs vinent i que apareixen a la llista 
d’aquest document (veure el llistat de la pàgina 2). Recordeu que teniu la obligació de retornar els llibres que se us van 
entregar el curs passat des del programa. Si alguna persona que va comprar els llibres l’any passat es vol incorporar a 
l’intercanvi, només cal que porti els llibres que va comprar i s’apunti a l’intercanvi al SAVI. 

 

• Com han d’estar els llibres? Els llibres que retorneu cal que compleixin tots els següents requisits: 
o Que estiguin sencers (tapes, fulls, etc.) i folrats. 
o Que no hi hagi anotacions que obstrueixin la lectura o comprensió del text.  
o Que estiguin esborrats en el moment de l’entrega. 

 

• Què hauràs de fer el dia de l’entrega dels llibres? Un cop registrat/da al SAVI (entre el 8 i el 21 de juny a: 
https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres), quan arribis a l’escola Salvador Espriu el dia 25 de juny hauràs d’entregar 
els llibres que portis al teu tutor/a. Un cop fet això, comprova dins el SAVI que has posat que sí que faràs intercanvi i ja no 
cal que facis res més.  

 

• Recollida de llibres: Els alumnes que l’any vinent faran des de 3r a 6è de primària rebreu el llibre d’anglès a l’aula el 
primer dia de classe, per tant, no cal fer cap recollida, només l’haureu de folrar quan us arribi. En canvi, els alumnes que 
fareu primer d’ESO, caldrà que aneu a buscar els llibres de 1r d’ESO reutilitzables els dies 13 o 14 de juliol al Centre Cívic 
de 10 a 13 h o de 15 a 18 h. Recorda prendre paciència i anar ben protegit/da. 

 

https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres


  

 

INTERCANVIA LLIBRES,  
HI GUANYAREM TOTS! 

LLISTAT DE LLIBRES REUTILITZABLES QUE HEU DE TORNAR 
 
 

➢ ALUMNES QUE HEU FET 2on DE PRIMÀRIA: 
No cal portar llibres i no cal anar enlloc, després, només heu de triar la posició "SÍ" a l'apartat "PARTICIPARÀ A L'INTERCANVI" del sistema SAVI i rebreu el 
llibre d’anglès de 3r de primària a l’aula el dia que comenceu el curs 2020-2021. 
 
 

➢ ALUMNES QUE HEU FET 3er DE PRIMÀRIA: 
Cal retornar els llibres que tens a continuació a l’escola, després, només heu de triar la posició "SÍ" a l'apartat "PARTICIPARÀ A L'INTERCANVI" del sistema 
SAVI i rebreu el llibre d’anglès de 4t de primària a l’aula el dia que comenceu el curs 2020-2021. 

 

MATÈRIA NOM LLIBRE EDITORIAL 

Castellà LENGUA CASTELLANA VOCES 3 Santillana 

Català LL. CATALANA  3 PROJECTE CAMINS DEL SABER Santillana 

 
 

➢ ALUMNES QUE HEU FET 4t DE PRIMÀRIA: 
Cal retornar els llibres que tens a continuació a l’escola, després, només heu de triar la posició "SÍ" a l'apartat "PARTICIPARÀ A L'INTERCANVI" del sistema 
SAVI i rebreu el llibre d’anglès de 5è de primària a l’aula el dia que comenceu el curs 2020-2021. 
 

MATÈRIA NOM LLIBRE EDITORIAL 

Castellà LENGUA CASTELLANA VOCES 4 Santillana 

Català LL. CATALANA  4 PROJECTE CAMINS DEL SABER Santillana 

 
 

➢ ALUMNES QUE HEU FET 5è DE PRIMÀRIA: 
Cal retornar els llibres que tens a continuació a l’escola, després, només heu de triar la posició "SÍ" a l'apartat "PARTICIPARÀ A L'INTERCANVI" del sistema 
SAVI i rebreu el llibre d’anglès de 6è de primària a l’aula el dia que comenceu el curs 2020-2021. 

 

MATÈRIA NOM LLIBRE EDITORIAL 

Castellà LENGUA CASTELLANA VOCES 5 Santillana 

Català LL. CATALANA  5 PROJECTE CAMINS DEL SABER Santillana 

 
 

➢ ALUMNES QUE HEU FET 6è DE PRIMÀRIA: 
Cal retornar els llibres que tens a continuació a l’escola, després, només heu de triar la posició "SÍ" a l'apartat "PARTICIPARÀ A L'INTERCANVI" del sistema 
SAVI i anar a recollir els llibres de 1r d’ESO al Centre Cívic de Vidreres els dies 13 o 14 de juliol.  

 

MATÈRIA NOM LLIBRE EDITORIAL 

Castellà LENGUA CASTELLANA VOCES 6 Santillana 

Català LL. CATALANA  6 PROJECTE CAMINS DEL SABER Santillana 

 

 
Registre d’usuaris al SAVI: 

 https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres/  
 

Més informació: 
Centre Cívic Vidreres  

Tel. 972.85.00.67  
a/e: centrecivic@vidreres.cat 

US HI ESPEREM!!!!! 
 

Col·laboren: 
AFA i Claustre Escola St. Iscle 

AMPA i Claustre Escola Salvador Espriu 
AMPA i Claustre INS Vidreres 

 
Organitza: 

https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres/
mailto:centrecivic@vidreres.cat

