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INTRODUCCIÓ 

 

 

La socialització de llibres ha de ser un projecte obert, subjecte a canvis 

perquè cada any ens aportarà noves formes de treballar i dur-lo a terme 

amb el màxim de rigor possible, per aquest motiu som conscients que cal 

emparar-lo sota una normativa que sigui flexible però a l’hora estricte. 

 

La Normativa de la socialització de llibres i material didàctic està 

desglossada en quatre capítols, el primer fa referència a les obligacions 

generals que tots els membres de la comunitat educativa de l’Escola 25 de 

Setembre resten obligats, és a dir, mestres, alumnes, mares i pares; el 

segon, són les obligacions i deures que tenen els alumnes; el tercer, les 

obligacions que tenen els pares i el quart, les possibles sancions que es 

poden imposar en cas d’incompliment. 

 

Qualsevol modificació que es faci d’aquesta normativa haurà de ser 

aprovada pel Consell Escolar. 
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Capítol 1: OBLIGACIONS GENERALS 

 

1. Es vetllarà perquè durant el primer trimestre del curs escolar els 

llibres socialitzats estiguin tots folrats. 

2. Cada alumne tindrà marcat els llibres amb un número que serà 

assignat pel seu tutor/a. 

3. El/la mestre/a confeccionarà una llista amb els llibres i número 

assignat a cada alumne i de la que s’haurà d’informar a la família. 

4.  Amb l’objecte d’evitar possibles confusions i/o errors, els llibres 

estaran marcats amb el curs i grup al que correspon. Ex: 3r A núm 14 

5. No es podrà subratllar ni escriure cap part del llibre sota cap 

concepte. 

6. La comunitat educativa serà la responsable que els/les alumnes 

tinguin cura dels llibres. El tutor/a haurà de fer un recompte dels 

llibres trimestralment, del què informarà a la direcció del centre i a la 

comissió de reutilització de l’estat dels llibres del seu grup/classe. 

7. En el supòsit que un llibre s’hagi extraviat o perdut s’haurà de 

reposar per la família de l’alumne. 

8. La utilització incorrecte dels llibres podrà ser causa de penalització 

per part de la comissió de reutilització. 

 

 

Capítol 2: OBLIGACIONS DELS ALUMNES 

 

1. Els llibres són un material bàsic per l’aprenentatge i adquisició de 

coneixements i que utilitzareu tots vosaltres; per tant, cal que els 

respecteu i els tracteu correctament. 

2. Si observeu que un company/a no tracta bé un llibre l’haureu 

d’informar que està tenint un comportament irregular i que pot ser 

causa de sanció. 

3. Els llibres són un material que utilitzareu tots vosaltres al llarg de la 

vostra estada en aquest centre; per tant, queda prohibit retallar una o 

vàries pàgines així com, fer-hi qualsevol dibuix, en cas contrari 

haureu de donar explicacions a la comissió de llibres. 

4. Cada alumne és el responsable de vetllar pel seus llibres al llarg del 

curs tant a dins com fora del recinte escolar. 
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Capítol 3: OBLIGACIONS DE LES FAMÍLIES 

 

1. Els pares heu de vetllar perquè els vostres fills/es tractin i respectin 

els llibres. 

2. A partir de l’un de juny, tots els llibres de text hauran d’estar a 

disposició de l’escola. Només es quedaran en propietat de la família i 

de l’alumne els llibres tipus fitxes que s’han utilitzat al llarg del curs.  

3. Quan un alumne hagi incorregut amb alguna falta sobre l’ús 

incorrecte dels llibres, la família serà avisada i informada. 

4. Abans de finalitzar el curs la revisió de llibres s’haurà de fer amb 

mares/pares membres de la comissió i mares/pares voluntaris. 

 

Capítol 4: PENALITZACIONS 

 

Aquest capítol fa referència a totes les faltes lleus i greus que poden ser 

conducta de penalització per part de la comissió de llibres, i, segons el cas 

serà el Consell Escolar en sessió extraordinària de la Comissió Permanent. 
 

1. La comissió de reutilització de llibres i material didàctic està 

formada pels següents membres: 

- La Presidenta del Consell 

- Un mínim de tres mares/pares 

- 1 mestre com a mínim 

- La secretària 

2. Els membres de la comissió seran els encarregats/es de tipificar el 

tipus de falta i la penalització que li correspon. 

3. Hi haurà dos tipus de falta: 

- Lleu 

- Greu 

 

Es considera falta lleu: 
 

1. Quan un alumne tingui un tracte irrespectuós amb els llibres, és a dir, 

si aquest està trencat, dibuixat... 

2. El tutor/a mostrarà als pares el mal ús que ha fet l’alumne. 

La sanció per aquests casos per part de l’alumne i família serà la d’arreglar 

el llibre i en cas que no sigui possible reposar-lo. L’alumne haurà de 

col·laborar durant un pati en feines de la biblioteca. 
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Es considera falta greu: 
 

1. Quan un alumne sigui reincident en el mal ús dels llibres o malmeti 

el material  propi i/o dels altres companys/es sense distinció de cicle, 

ja sigui dins o fora del recinte escolar. 

 

La sanció serà la mateixa que per la falta lleu però en cas que la família no 

arregli o reposi els llibres malmesos, quedarà exclosa pel període d’un any 

del Projecte Educatiu de reutilització de llibres . 
 

Annex: 
 

La comissió de llibres a l’hora de fer la revisió durant el mes de juny posarà 

un distintiu a cada llibre segons el seu estat de conservació: 
 

- Gomet verd: bé 

- Gomet taronja: acceptable 

- Gomet vermell: s’ha de reposar i només d’ús a l’aula 
 

Si una vegada feta la revisió un/a alumne es salta més d’un pas (Ex: del 

gomet verd passa al vermell), tindrà una penalització. Haurà de reposar-lo o 

pagar 25€. 

Els llibres nous no portaran cap gomet, només l’etiqueta de llibre 

socialitzat i la data en que es van comprar. 

 
 

Normativa modificada i aprovada en el Consell escolar del dia 22 de maig de 2014. 


