
LOGO 

Contribuïm a una escola més sostenible 



Missió 

Green Books Club és una plataforma virtual que estimula la reutilització 
dels llibres de text a través de la simplificació de la compravenda directa 
entre les famílies dels estudiants. 

Visió 

Començant per la realitat local (les escoles) GBC vol crear una xarxa que 
ajudi a consolidar la cultura de l’intercanvi dels llibres de text i, en general, 
del consum responsable dels recursos. 



Valors 

Cura del medi ambient a través de la reducció de l’impacte de la indústria editorial. 

Estalvi econòmic per a les famílies dels estudiants. 

Contribució individual com a condició necessària per a l’èxit del projecte.  

Socialització i col·laboració entre les famílies per a un consum més responsable. 

Simplificació de la vida quotidiana gràcies a les noves tecnologies. 

Realitat local de les escoles com a base per a la cultura de la sostenibilitat. 



Funcionament 

L’escola comunica a la plataforma de Green Books Club 
la informació sobre l’estrctura dels cursos i els 
respectius llistats dels llibres de text. 

Les famílies es enregistren a Green Books Club 
comunicant les seves dades de contacte i l’aula 
freqüentada pel alumne. 

Green Books Club identifica les millors connexions per 
a optimitzar la compravenda dels llibres de text i les 
comunica als usuaris. 

Les famílies es posen en contacte per a realitzar la 
compravenda dels llibres, directament i sense 
intermediaris. 

Les famílies confirmen a GBC l’èxit de la transacció i 
són invitats a contribuir en el desenvolupament del 
projecte amb una donació voluntària. 



Organització 

Actor 
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Estalvi  
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Servei extra per a les 
famílies 
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Eina edició llistat 
llibres de text 

Estudiants 

 Conservació llibres  
de text 

Desenvolupament 
competències claus 

socials i cíviques 
(recomenació Consell 

d’Europa 
2006/962/CE) 



Contactes 
www.greenbooksclub.com 

info@greenbooksclub.com 

 

Espanya 

 Giacomo Imperatori  
giacomo.imperatori@greenbooksclub.com  
+34 697 600 858 

 

Italia 
Antonio Di Lauro  
antonio.dilauro@greenbooksclub.com  
+39 339 795 46 88 
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