
  

 

INTERCANVIA LLIBRES,  
HI GUANYAREM TOTS! 

XVIII Programa d’intercanvi gratuït de llibres de text 
reutilitzables de Vidreres 2022 

  INS VIDRERES 
Entrega de llibres: dies 28 i 29 de juny  

Recollida de llibres: 18 i 19 de juliol 
➢ Què és? 

Consisteix en un sistema lliure, voluntari i gratuït que promociona l’intercanvi de llibres entre els/les alumnes de l’etapa 
obligatòria de Vidreres 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. 
Qualsevol alumne/a pot intercanviar els seus llibres aportant els llibres reutilitzables que té a final de curs segons les ll istes 
que us facilitem i obtenint llibres reutilitzats pel curs següent. Recordeu que els alumnes que heu fet 4rt d’ESO teniu la 
obligació de tornar els llibres obtinguts el curs anterior a l’intercanvi. També podreu fer l’intercanvi de Batxillerat (per a més 
informació: consulteu la carta d’informació de l’AMPA per batxillerat o consulteu-ho a ampa@ampaiesvidreres.org). 
És molt important que al sistema SAVI tots els alumnes que faran des de 1r a 4t d’ESO marquin “SÍ” a la casella on us pregunta 
si fa intercanvi.  
 

➢ On i quan es farà l’intercanvi? 
L’intercanvi per a tots els alumnes d’ESO es farà al Centre Cívic de Vidreres c/ Orient, 122, 17411 Vidreres, tel. 972.85.00.67 
de 10h a 13h  i de 15h a 18h : 

o ENTREGAR LLIBRES D’AQUEST CURS:  28 i 29 de juny   
o RECOLLIR LLIBRES DEL PROPER CURS: 18 o 19 de juliol 

 
➢ Qui ha de venir a portar els llibres? 

Cal que com a mínim vingui el/la tutor/a de l’alumne. No s’acceptarà cap llibre sense l’autorització dels tutors legals dels 
alumnes. En cas de no poder venir, cal fer-los portar en el termini indicat per un tercer amb autorització signada del tutor/a. 
 

➢ 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) i que teniu a l’apartat “intercanvi” de cada alumne al SAVI. Recordeu 
que teniu la obligació de retornar els llibres que encara siguin reutilitzables pel proper curs i 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 ens porti els llibres que va comprar i que són reutilitzables i en rebrà del curs següent. 

 

• Com han d’estar els llibres? Els llibres intercanviables 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 19 de juny a: 
https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres), quan arribis al Centre Cívic els dies 28 o 29 de juny hauràs d’entregar els 
llibres que portis als voluntaris perquè els valorin i revisin. Un cop fet això, passaràs als ordinadors on una persona 
registrarà definitivament els llibres que has portat i el seu estat. Aquesta informació quedarà registrada al teu usuari i la 
podràs consultar quan vulguis. Alhora, l’AMPA també rebrà aquesta informació al moment. Rebràs un resguard per 
correu electrònic.  

 

• Recollida de llibres: un cop verificats els llibres, farem les bosses dels vostres llibres perquè les vingueu a recollir els dies  
18 i 19 de juliol (tots els alumnes). Recorda prendre paciència i revisar bé els llibres que se t’entreguin. 

 

• I si repeteixo de curs o m’avancen un curs? Hauràs de venir igualment els dies d’entrega de llibres (28 i 29 de juny) i ens 
ho hauràs de comunicar perquè revisem que al SAVI està ben registrat. Alhora, et comentarem si et podem donar més 
llibres i podràs endur-te els teus. 
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INTERCANVIA LLIBRES,  
HI GUANYAREM TOTS! 

 
 

LLISTAT DE LLIBRES REUTILITZABLES QUE HEU DE TORNAR 
 

➢ ALUMNES QUE HEU FET 1r D’ESO  

MATÈRIA NOM LLIBRE EDITORIAL 

Llengua castellana Lengua castellana 1. Concepción Arenal Barcanova 

Lectura català Un cavall contra Roma La Galera 

Anglès  New English in use 1. Student’s Book Burlington 

Matemàtiques Llibre de coneixements 1 Barcanova 

Socials GIH Geografia i Història 1 Vicens Vives 

 

➢ ALUMNES QUE HEU FET 2n D’ESO  

MATÈRIA  NOM LLIBRE EDITORIAL 

Llengua catalana Llengua catalana i literatura 2. Sèrie comunica Santillana 

Lectura castellà Llibre de lectura “El cazador del desierto”  Anaya 

Anglès  New English in use 2. Student’s Book Burlington 

Matemàtiques Llibre de coneixements 2 Barcanova 

Ciències Naturals Física i Química 2 Mc Graw Hill 

Socials GIH Geografia i Història 2 Vicens Vives 

 

➢ ALUMNES QUE HEU FET 3r D’ESO  

MATÈRIA NOM LLIBRE EDITORIAL 

Llengua catalana Llengua catalana 3. Agna Valldaura Barcanova 

Lectura català “La filla del mar” Àngel Guimerà  Edicions 62 

Anglès     New English in use 3 o tots els nivells Burlington 

Francès (optativa)   Grand Merci! 2. Livre de l’élève Anaya 

Matemàtiques Llibre de l’alumne 3 Barcanova 

Biologia i Geologia Biologia i Geologia  Edebé 

Física i Química Física i Química. 3  Edebé 

Socials GIH Geografia i Història 3 Vicens Vives 

 

➢ ALUMNES QUE HEU FET 4t D’ESO  

MATÈRIA NOM LLIBRE EDITORIAL 

Lectura català Trajecte final Barcanova 

Llengua castellana Lengua castellana y literatura 4. Serie comenta Santillana 

Anglès  Nivell alt (Dynamic 4, Oxford), Nivell mitjà (New English in use 4, 
Burlington)  

Vàries 

Matemàtiques Llibre de l’alumne 4 Barcanova 

Física i Química 
(optativa) 

Física i Química. 2  (optativa), els dos llibres Edebé 

 

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: 
Ajuntament de Vidreres 

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

