
Us informem que estem participant en la campanya de 
sensibilització ambiental BERTO ZAMPAPILAS, per a la 
recollida de piles en centres educatius d'ensenyament 
primari de la Comunitat Valenciana promoguda per la 
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT 
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒ-
GICA de la GENERALITAT VALENCIANA i els Sistemes 
Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor 
(ECOPILAS i EUROPEAN RECYCLING PLATFORM).

Durant les pròximes 4 setmanes participarem en el concurs 
de la campanya que té com a objectiu arreplegar la 
màxima quantitat de piles i acumuladors portàtils 
procedents de les famílies dels alumnes. El centre guanya-
dor rebrà un premi de 1.500 euros en material escolar 
i/o esportiu. Hi ha prevists 6 premis, 2 per a centres 
públics, privats o concertats, altres 2 per a centres rurals 
agrupats i 2 més per a centres d'acció educativa singular.

Per aquest motiu, ens agradaria comptar amb la vostra 
participació en la campanya i us animem que els vostres fills 
porten al centre les piles usades que tingueu per casa. Les 
piles que es poden aportar són de tot tipus: botó, cilíndri-
ques, rectangulars… així com els acumuladors recarrega-
bles que es troben en telèfons, càmeres digitals, mp3, etc.

El termini per a la participació en el concurs finalitza el 
_____________________________. Fins a aquesta 
data podeu lliurar en el centre totes les piles usades 
que tingueu per a participar en el concurs.

Una vegada finalitzat aquest termini podreu seguir diposi-
tant les piles en el contenidor habilitat en el centre però 
aquestes ja no es comptabilitzaran per al concurs.

Si voleu més informació sobre la campanya podeu accedir 
al web www.bertozampapilas.com on trobareu recursos 
educatius i material divulgatiu sobre els beneficis del 
reciclatge de piles com ara l´App, el còmic, el mandala per 
acolorir, la unitat didàctica,… per a fer ús tant a casa com en 
l'escola. Podeu seguir també la campanya a través d´Insta-
gram: bertozampapilas.

Us convidem a tots i totes
a participar.

Moltes gràcies
per la vostra
col·laboració!

Benvolgudes famílies,

Mamá
Familia

Mensaje


