Plataforma neutral per a l'intercanvi de llibres de text
Benvolguts Senyors, Bookint.eu és l'única aplicació pensada exclusivament per a la gestió de l'intercanvi de
llibres de text en els centres d'ensenyament.
Aquesta plataforma ha estat realitzada tenint en compte les necessitats de les famílies amb nens en edat
escolar i en col·laboració amb centres d'ensenyament i associacions de mares i pares d'alumnes.
En tots els països avançats (Alemanya, Estats Units, Irlanda,...) es fomenta la cultura de l'intercanvi de llibres
de text, amb dos importants avantatges:

ECONOMIA

ECOLOGIA

Gran estalvi econòmic per a totes les famílies.

Evitarem la tala a milions d'arbres a l'any.

A part d’altres beneficis
com de l'estalvi d'espai als
nostres llars, fomentar la
cura del material escolar i
el sentit de la
responsabilitat entre els
alumnes, etc.

Bookint.eu és VOLUNTARI (ningú està obligat a participar) i COMPLEMENTARI (a la compra d'aquells
llibres que no es puguin o no es vulguin intercanviar).
A Bookint.eu existeixen dos perfils d'usuaris:

Usuaris: pares o tutors
d'alumnes de centres
d'ensenyament

Entitats de gestió:
Instituts, Col·legis,
AMPAS
Són les organitzacions
encarregades de
possibilitar l'intercanvi de llibres de text entre els
seus usuaris a través de Bookint.eu.
L'entitat gestora pot personalitzar el funcionament
de l'aplicació, decidint sobre els següents
paràmetres (entre d’altres):
•
•
•
•
•
•
•
•

Corpus de llibres que entren en el
programa d'intercanvi.
Lloc i data de lliurament dels llibres.
Dates per a la reserva de llibres.
Lloc i data de recollida dels llibres.
Durada de la reserva de llibres.
Cost de gestió per intercanvi.
Admissió de participants.
Estat de conservació que ha de complir el
material a intercanviar.

L'alta i la prova de Bookint.eu són gratuïts. El
cost anual, és nomès 148 EUR. L'estalvi estimat
per a les famílies, a un col·legi de 500 alumnes és
de uns 20.000 EUR.

És tota aquella persona
que desitja participar en
l'intercanvi de llibres de text a través de l'Entitat de
Gestió que seleccionaren al donar-se d'alta en
Bookint.eu.
Típicament es tracta de pares i mares de família o
tutors amb fills en edat escolar.
Els pares que volen intercanviar, es donen d'alta
en el programa d'intercanvi de l'escola dels seus
fills a través de Bookint.eu.
Després d'això, fan lliurament dels llibres que
oferixen per a intercanvi. Si lliuren 6 llibres, podran
recollir fins a 6 llibres per intercanvi.
La llista de llibres disponibles i la seva reserva
també es fa de manera molt senzilla a través de
Bookint.eu.
Si rebeu aquest document és per que
existeixen al vostre centre pares o mares
interessats en que engeguin un programa
d'intercanvi de llibres de text a través de
Bookint.eu.
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