LA COMISSIÓ AMBIENTAL INFORMA:
Campanya de reutilització de llibres de
text i de lectura utilitzats a l’institut

Aquesta campanya, organitzada pels membres de la Comissió Ambiental, es va
iniciar el curs 2002-2003 i es pretén la seva consolidació com una de les activitats
habituals del nostre centre. Els objectius bàsics de la campanya són quatre:
•
•
•
•

Aconseguir un màxim aprofitament dels recursos.
Disminució de la generació de residus
Afavorir que l'alumnat amb menor capacitat econòmica pugui reduir la despesa
dedicada a l'adquisició de material didàctic.
Fomentar la capacitat de col·laboració entre l'alumnat del Centre.

És evident que el que plantejam és una possibilitat, ja que l'alumne/a que pensi
fer un bon ús d'aquest material (aprofitament per part de germans/es, utilització com
a material de consulta, relectura ... ), no hauria de participar en aquesta campanya.
Durant el curs actual, la campanya es mantindrà permanentment, de cara a
poder subministrar llibres de segona mà a bon preu als alumnes que s'hagin
incorporat una vegada iniciat el curs escolar. Els darrers dies del curs la campanya
s'intensificarà, amb la finalitat de que els alumnes que així ho desitgin puguin vendre
els seus llibres usats i comprar els que necessitin per al pròxim curs. El
desenvolupament de la campanya és el següent:
A.- En primer lloc, els alumnes interessats poden dur a vendre els llibres del curs que
ha acabat, sempre i quan es trobin en bon estat. Els llibres es deixaran en dipòsit i
s'emplenarà una butlleta amb les dades del propietari i el preu de venda (50 % del
preu original, com a màxim, per un llibre en molt bon estat i un 30%, com a màxim,
per un llibre en bon estat). Els professors responsables d’aquesta campanya tenen la
llista dels preus originals dels llibres.
B.- En segon lloc, els alumnes interessats en compra alguns dels llibres del pròxim
curs els poden adquirir a un preu molt més econòmic.
C.- Finalment, els alumnes poden recollir el doblers dels llibres venuts o recuperar els
que no venuts.
La Comissió Ambiental no té cap guany econòmic, simplement fa d'intermediària
entre els alumnes venedors i els compradors.
D'altra banda, la Comissió Ambiental vol recordar que a la Biblioteca es troben
en règim de préstec molts dels llibres de lectura que els alumnes han d'utilitzar al llarg
del curs de manera que no cal que els comprin, si no els interessa guardar-los.

