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SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 2019-2020 
(cursos de 3r a 6è) 

 

El curs 2014-2015 vam iniciar amb l’escola i l’ajut de l’Ajuntament el Projecte de socialització de 

llibres pels cursos de 3r a 6è. Aquest curs 2019-2020 continuem! 

Què és la socialització? Consisteix a reutilitzar els llibres de text d’un any al següent per un 

període d’uns quatre anys o fins que els llibres es fan malbé. Això ajuda a conscienciar els 

alumnes de la necessitat d’estalviar recursos i tenir cura d’allò comú, alhora que suposa un 

estalvi econòmic important per a les famílies (aproximadament el 50% del cost anual dels 

llibres). 

Quins llibres es socialitzen? Es socialitzen els llibres de text de Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior 

(5è i 6è). La resta no es poden socialitzar perquè inclouen materials i fitxes que els alumnes faran 

servir al llarg del curs i no són reutilitzables. De totes maneres es podran comprar també a través 

de l’AMPA.  

Requisits per socialitzar.  

1. Cal ser membre de l’AMPA i pagar la quota anual corresponent. 

2. Cal pagar la quota de socialització 

3. Omplir i signar el full de compromís amb la socialització (cosa que implica acceptar la 

normativa). 

A la part de darrera del full us fem un resum dels passos a seguir. 

Totes aquelles famílies que tingueu dubtes o necessiteu més informació us podeu posar en 

contacte amb l’AMPA  a través del correu ampalesmimoses@hotmail.com . 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Que passeu un molt bon estiu!! 
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 L’AMPA ofereix, igual que el curs passat, el servei de socialització i venda dels llibres per a totes 

les famílies sòcies que ho sol·licitin. 

Caldrà abonar:  

1. Quota de socis AMPA per família    1 ingrés per família indicant CONCEPTE: 

• AMPA - NOM, COGNOMS i CURS 
 

2. Quota de socialització   1 ingrés per alumne indicant CONCEPTE: 

• QUOTA SOCIALITZACIÓ – NOM, COGNOMS i CURS   

El pagament de les quotes i imports de llibres s’haurà de fer abans del dia 31 d’agost al compte 

del BBVA– ES45 0182 8764 010201748603   

Quota socis AMPA per família per al curs 2019-2020: 

Famílies amb un fill a l’escola  30 euros 
Famílies amb dos fills a l’escola 50 euros 
Famílies amb tres fills a l’escola 60 euros 

Quota de socialització (10€ de base més import dels quaderns que no es socialitzen): 

3r  de primària- 10 + 54 = 64 euros 
4t  de primària - 10 + 54 = 64 euros 
5è de primària - 10 + 33 = 43 euros 
6è de primària - 10 + 33 = 43 euros 

Els llibres els trobaran els vostres fills sobre la taula el primer dia d’escola.  
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DOCUMENT D’ADHESIÓ i COMPROMÍS 

 

En/Na ___________________________________________________________________  

amb NIF: _____________________________________com a pare o mare o tutor/a legal 

de l’alumne: ______________________________________ del curs ________________ 

 

exposo que estem interessats a participar en la socialització de llibres de text a partir del curs 

2019/2020 i fins al curs 2020/2021.  

A tal efecte, ens comprometem a complir la normativa que regeix el projecte de la qual se m’ha 

lliurat una còpia juntament amb aquest document i a acceptar el pagament del/s llibre/s 

malmesos o perduts pel nostre fill/a. 

 

Signat, 

 

 

 

 

Santa Maria de Martorelles, _______ de __________ de 201_. 

 

 

 

 

Aquest document s’ha de lliurar al tutor/a de classe el primer dia del curs 2019-2020. 
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NORMATIVA 

- La participació en el projecte no és obligatòria i s’hi podrà entrar a qualsevol curs aportant els 

llibres que s’havien socialitzat als cursos anteriors. 

- Per incorporar-se al projecte caldrà pagar una quota anual, que s’abonarà abans de l’inici del 

curs següent un cop rebuda la comunicació de l’AMPA i dins del termini establert. L’import de 

la quota es revisarà anualment. 

- Els llibres de text reutilitzats passen a ser propietat de l’escola. 

- Tots els llibres socialitzats han d’anar folrats. El folre el facilita l’escola. La família serà 

l’encarregada de folrar els llibres,  i l’AMPA d’etiquetar-los. 

- Cada alumne té dret a un exemplar de cada títol socialitzat del seu curs.  

- Si un alumne marxa de l’escola abans de finalitzar el curs ha de deixar els llibres socialitzats.  

- Per tal de facilitar el control dels llibres socialitzats, hi haurà una etiqueta a l’inici del llibre on 

constarà el curs, el nom i el número de llista del nens que n’han fet ús.  

- L’alumne és responsable de tenir cura dels llibres socialitzats i procurarà mantenir-los fins a 

final de curs en el millor estat possible. Per altra banda, les famílies es comprometen a 

sensibilitzar els seus fills per tal de tenir cura dels llibres i a mantenir cert control per tal que es 

pugui aconseguir.  

- Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre 

socialitzat en el qual no es pot escriure, ratllar, pintar, malmetre.  

- En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, se li demanarà a la família que el reposi o se 

li cobrarà l’import del llibre en qüestió. La comissió de socialització estudiarà cada cas concret i 

en prendrà les mesures convenients.  

- En el cas que una família incompleixi l’obligació de conservació i no respecti el compromís de 

restitució dels llibres malmesos, quedarà exclosa del projecte.  

- Un cop el projecte estigui consolidat, la reposició dels exemplars malmesos per envelliment 

natural anirà a càrrec del fons econòmic de socialització (nodrit de les quotes anuals de les 

famílies).  
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- Els llibres socialitzats es quedaran a l’escola a final de curs. Si no es tornessin, es consideraria 

com una pèrdua de l’exemplar i la família es veurà obligada a abonar-los en la quota del següent 

curs.  

- La comissió de socialització de llibres es compromet a portar un control exhaustiu del 

funcionament del projecte, reunint-se cada trimestre per solucionar qualsevol problema.  

- L’AMPA farà el control de l’estat dels llibres a finals de cada curs i comunicarà qualsevol 

incidència a la comissió. A més, prepararà els lots de llibres per al curs següent, vetllant perquè 

aquests siguin el més equilibrats possible.  

- A cada alumne participant en el projecte se li adjudicarà un dels lots de cada curs de forma 

aleatòria. No s’acceptarà cap reclamació sobre els lots adjudicats. La família comprarà a part els 

quaderns d’exercicis i el material fungible.  

- La comissió fixarà un adhesiu a la part interior del llibre on hi haurà el recordatori de la 

normativa d’ús i l’etiqueta d’usuaris.  

- Es recordarà abans de finals de curs que cal lliurar els llibres nets i esborrats del llapis. S’indicarà 

igualment el dia i hora de lliurament que correspongui a cada curs.  

- Els CRITERIS PELS QUALS NO S’ACCEPTARÀ UN LLIBRE seran: la manca de fulls, guixades amb 

bolígraf o retolador que impedeixin la correcta lectura del llibre, estrips o fulles soltes, o tots 

aquells aspectes que la comissió consideri, encara que no constin en aquest apartat.  

- La decisió d' incorporar o no uns llibres o altres al projecte de socialització ha de sortir del 

claustre de professors i serà aprovada per la comissió de socialització (i pel Consell Escolar a no 

ser que delegui aquesta decisió). 

 


