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Carta informativa del Projecte de Socialització de llibres de text 

 

Benvolgudes famílies: 
El claustre de professors i l’AMPA de l’Escola Trentapasses  proposem per al proper 

curs  2014-2015 continuar el projecte de “socialització de llibres de text”, que ja es 

porta a terme  en la nostra escola des de fa alguns cursos. 

 

La proposta consisteix a socialitzar els llibres de text dels alumnes de 3er a 6è. 

Els llibres que es reutilitzaran no s’han de comprar, partim dels llibres que s’han 

utilitzat el present curs i que estiguin en bon estat. L’escola formarà un fons amb 

aquests llibres per repartir-los el curs següent a altres alumnes. Els llibres que faltin es 

pagaran entre tots els usuaris dels cursos implicats. El Departament d’Educació també 

aporta una subvenció per a l’adquisició dels llibres nous que facin falta. 

 

El projecte inclou solament els llibres de text,  no els llibres de fitxes ni els quaderns o 

altres materials fungibles que seguiran sent abonats per les famílies. 

Més endavant es podrà ampliar la proposta a obres de consulta general i a llibres de 

biblioteca per a tots els nivells. 

 

Els objectius principals que es volen aconseguir són: 

 

 Econòmics: rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies 

per l’adquisició dels llibres de text. 

 Socials: introduir valors com el saber compartir, la solidaritat, el respecte i la 

responsabilitat davant els materials comunitaris, establir vincles cooperatius 

entre les famílies i l’escola. 

 Ecològics: reutilització d’un material, aprofitament de recursos disponibles i 

estalvi de paper. 

 

Pensem que aquests objectius encaixen amb la línia educativa  de la nostra escola, i 

suposen un pas endavant cap a la cohesió de tota la comunitat educativa. 

 

Es demana a les famílies dels alumnes a partir de segon (el curs vinent faran tercer), 

signar un compromís  conforme s’afegeixen al projecte de socialització i accepten les 

normes establertes. En el cas que no es vulgui formar part del projecte també 

s’adjunta un full de renúncia per escrit.   

Us agrairem que ens feu arribar el document d’adhesió o renúncia abans del 

divendres 18 de març. 
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