
PROTOCOL PER A L  ’  INTERCANVI DE LLIBRES  
(famílies)

DATA ACTIVITAT COM FER-HO

09 (dl) Llistat de llibres 
vàlids per al curs 
2013/14

El vostre representant a l’APA us enviarà un correu 
electrònic amb el llistat de llibres que podreu 
intercanviar i la fitxa de baremació.  És important 
que verifiqueu que l’adreça que té és correcta.
A Secretaria estaran disponibles en paper els llistats 
de llibres vàlids i la fitxa de baremació.

19 
(dx)

16.15 
h
-

16.30 
h 

Recollida de llibres 
de TEXT

A les 16.15/16.30 h a la classe del vostre fill o filla 
trobareu el vostre representant amb un grup de 
voluntaris.
És el moment de lliurar-los els vostres llibres.
Recordeu que és important portar la fitxa de 
baremació amb les dades de l’alumne/a emplenades. 
Aquestes dades són:

· Nom de l’alumne/a
· Nom del pare o mare
· Telèfon i correu electrònic de contacte
· Títol del llibre que lliurau
·       Respondre SÍ o NO a la pregunta: Estic 

interessat/da en els llibres per al proper curs?
Només s’agafaran els llibres que duguin la fitxa de 

baremació.
20 (dj) Retorn de la fitxa de 

baremació amb el 
valor: BONUS

El tutor/a retornarà a cada alumne el BONUS amb el 
valor que el grup de voluntaris de la vostra classe hagi 
comptabilitzat per a cada llibre lliurat.
Hi haurà un BONUS per a cada llibre.

25 
(dm)

18.00 
h
-

20.00 
h

Mercadet 
d’intercanvi

· Podreu recollir el/s llibre/s de text assignats, que 
estaran reservats amb el nom de l’alumne/a.

· Podreu participar en l’intercanvi de llibres de 
lectura per a totes les edats. Només heu de dur 
els llibres que vulgueu intercanviar. 

· Podreu portar CD, pel·lícules, cromos, jocs de 
consola, etc. per tal de renovar-vos un poc i 
d’entrenar-nos una mica en la cultura de 
“l’intercanvi”.

· I podreu prendre un gelat per tancar les activitats 
de l’APA d’aquest curs.

* La baremació i l’assignació de llibres de cada classe la durà a terme un grup de voluntaris de 
cada classe amb la supervisió del seu representant a l’APA (una classe = un grup de treball).


