PROJECTE SOCIALITZACIO DE LLIBRES
El projecte de l’AMPA de la reutilització dels llibres de text, és un estalvi per les famílies
i educa els nostres fills en la sostenibilitat i la cura dels béns comuns.
Aquest projecte consisteix en reutilitzar alguns llibres de text de P5, 1er i 2on, i tots els
llibres de text dels cursos de 3r, 4t, 5è i 6è sempre que sigui possible, repassant el seu bon
estat i folrant-los de nou quan s’hagin de canviar, i fent el canvi global dels llibres quan
sigui necessari, contactant directament amb editorials i grans proveïdors, i d’aquesta
forma obtenir preus més assequibles.
A Educació infantil ( P3,P4,P5), atesa l’edat dels menors, no es socialitzen llibres (només
està previst socialitzar-ne un a P5) sinó una sèrie de material didàctic, a través de “les
bossetes viatgeres de l’AMPA”, que són lliurades directament per les tutores a cada
alumne/a per torns per tal de que tots en gaudeixin durant uns dies durant el curs escolar.
Just abans del començament de curs al setembre, l’AMPA lliure a cada família el lot de
llibres que correspondrà a cada alumne/a, que utilitzarà durant el curs com si els llibres
fossin seus i dels quals n’és responsable. A final de curs els llibres tornen a quedar a
l’escola perquè altres alumnes els puguin utilitzar en cursos successius. Els alumnes que
no tornin els llibres en bon estat o els malmetin, els hauran de pagar.
Per poder obtenir els llibres socialitzats, només cal estar al corrent de pagament de les
quotes d’AMPA des de l’inici de l’escolaritat al Santa Isabel i haver acceptat i signat el
Full d’adhesió al projecte de socialització de llibres.
La socialització de llibres és un servei de quin es poden beneficiar totes les famílies
membres de l’AMPA, i està inclòs en la quota anual d’AMPA de 60€ anuals per
família (inclosos tots els germans), import que cal abonar o bé mitjançant domiciliació
bancària, o bé fent una transferència o ingrés al c/c. de l’AMPA durant el mes de juliol ien qualsevol cas- sempre abans de l’1 de setembre.
Destinatari: AMPA ESCOLA SANTA ISABEL C/C. ES40 2100 2896 1602 0005 8296
S’ha de fer constar el nom i cognom de l’alumne/a per poder justificar l’ingrés. En cas de
no abonar l’import previst o de tenir deutes pendents amb l’AMPA i no haver contactat
abans amb ells, l’alumne/a no podrà disposar dels llibres i els haurà d’adquirir.

