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Benvolgudes famílies, 

Com ja sabeu l’escola Alba duu a terme un programa de sostenibilitat de recursos 

pedagògics i material didàctic. Aquest programa es va iniciar el curs 2009-2010 que, donat 

el seu bon funcionament, segueix viu i es pretén donar-li continuïtat ja que combrega amb les 

bases d’una cultura ecològica, cooperativa i sostenible. La nostra escola compta, actualment, 

amb l’adhesió de gairebé el 100% de les famílies. 

Aquest projecte implica la participació i compromís de tota la Comunitat Educativa (famílies, 

nens/nenes, nois/noies, Claustre i Consell Escolar). 

Tot seguit teniu un resum dels punts fonamentals d’aquest programa: 

 

Avantatges d’adherir-se al programa? 

• Aportació d’una única quota anual que representa un estalvi  per a les famílies al llarg de 

tota l’etapa d’escolarització d’aproximadament un 50% del cost total.  

• Dotar de recursos pedagògics i material didàctic per desenvolupar les activitats 

d’aprenentatge dels tallers, projectes, treballs cooperatius, racons, ambients, activitats 

STEAM, ...  

Gaudir del préstec de llibres de text i llibres de lectura que formen part del fons comú de 

l’escola.  

Assegurar recursos que permetin fomentar l’aprenentatge tecnològic i científic. 

Contribuir a la conservació del medi ambient, a través del reciclatge i la reducció del 

consum. 

Afavorir valors com la solidaritat, la cooperació, la capacitat de compartir, el respecte i la 

responsabilitat vers el material comú, així com garantir la igualtat d’oportunitats a tots els 

nens i nenes. 

 



Us informem que el preu del programa de sostenibilitat de recursos pedagògics i material 

didàctic serà de 130€.  

Tanmateix us volem informar dels requeriments que comporta: 

• Ser soci/a de l'AFA (associació de famílies) i estar-ne al corrent de pagament de la 

quota. 

• Fer un bon ús del material i mantenir-lo en bon estat. 

• Restituir-los en cas de pèrdua o deteriorament, per mal ús. 

• Mantenir el compromís d’adhesió al programa durant tota l’escolaritat. En el cas 

d’interrompre l’adhesió s’aplicarà una penalització econòmica.  

• L'AFA no es farà càrrec de cap tipus de dotació de recursos pedagògics ni materials 

didàctics a qui no s'aculli a aquest programa. 

Des de l'Escola i concretament des de la Junta de l’AFA, fem una aposta decidida per aquest 

programa i, és per aquest motiu que us encoratgem a formar-ne part donant-hi continuïtat. 

 

Per a més informació del programa de sostenibilitat de recursos pedagògics i material didàctic 

podeu entrar al bloc de l’Escola Alba, http://ampadelalba.wordpress.com/socialitzacio-llibres.  

Si teniu algun dubte podeu trucar per telèfon a l’escola (973 24 07 44 / 973 22 50 13) o bé fer 

un correu a: ampaescolaalba@gmail.com  

 

Per adherir-vos al Programa de sostenibilitat de recursos pedagògics i material didàctic, us 

demanem que retorneu signat aquest full de compromís  com a molt tard el divendres, dia 

19 de juny. 

 

Atentament, 

 

La Comissió de treball del Programa 

Corbins, 8 de juny de 2020 

http://ampadelalba.wordpress.com/socialitzacio-llibres

