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La idea del passallibres neix el 
2001 amb el nom de 
bookcrossing i proposa cedir-los 
perquè els llegeixin altres 
persones, i així compartir de 
forma senzilla i àgil la lectura. 

Som-hi!!!

La filosofia del passallibres és 
l’intercanvi sense un control 
estricte sinó simplement un bon 
ús i amb l’única responsabilitat 
individual de retornar el llibre 
escollit un cop llegit.

Ens plau comunicar-vos que aquest curs començarem el Passallibres Lavínia amb llibres per a 
adults.

• Demanarem llibres a les famílies per a aquest ús.

• Els marcarem amb el logo Passallibres.

• El punt d’intercanvi serà la Prestatgeria Passallibres situada al vestíbul de l’escola.

• El programa està obert a tota la comunitat escolar: pares, mestres, monitors, personal extern....



1. Tenir ganes de llegir. No hi ha millor estímul a la lectura 
per als nostres fills que ens vegin llegir.

2. Quan agafem un llibre, tornar-lo en el millor estat 
possible perquè altres lectors el puguin gaudir.

3. Durant tot l’any es recolliran llibres amb aquesta 
finalitat a la secretaria de l’AMPA.

4. El nombre d’exemplars anirà en funció de l’ espai físic 
de la prestatgeria i la rotació que tinguin. Un petit grup 
de voluntaris aniràn canviant els llibres que tinguin poca 
rotació que es retornaran a la família que els va aportar 
o bé aniran al fons per ser venuts a San Jordi (si així ho 
autoritza).

5. Compartir opinions sobre els llibres. Anirem explicant 
l’evolució del projecte a un blog específic que podrà ser 
també el lloc de trobada dels usuaris.
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1. Crearem el blog específic del projecte, Passallibres Lavínia, al que s’hi 
podrà accedir des del blog de l’AMPA. En aquest blog:

• Informarem del funcionament del projecte.

• Explicarem les novetats.

• Comentarem llibres.

• Parlarem d’altres espais o activitats relacionats amb la lectura.

2. Utilitzarem també el grup Parlem de llibres a l’Escola Lavínia del 
Facebook, creat ja fa temps, per fomentar aquesta participació.

3. Si escau, farem alguna trobada presencial pels volts de Sant Jordi per 
parlar de llibres.
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