
 

Cal retornar el full emplenat i signat al tutor o tutora. 

 
 
 
 
SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 
 
L’escola conjuntament amb l’AMPA participa en el projecte de reutilització de llibres de text. La 
comissió encarregada de la gestió està formada per mestres, pares, mares i equip directiu. Les 
famílies que decideixen participar-hi han d’acceptar i complir la normativa establerta: 
 

1. Els llibres de text socialitzats són propietat de tots els pares i mares de l’escola. 
 

2. Per participar en el projecte cal estar al corrent de pagament, tant de la quota de l’AMPA com 
de la quota de reutilització. 
 

3. Quan es rep un llibre socialitzat NOU, és responsabilitat de la família que l'estrena folrar-lo 
amb un folre autoadhesiu transparent. 

 
4. La responsabilitat última d’un llibre socialitzat que es perdi, mulli, trenqui o tingui qualsevol 

desperfecte que resti duració o bon ús, corre a càrrec de la família de l’usuari actual. La 
comissió li reclamarà el pagament o la reposició. 

 
5. Cal que els llibres es retornin a finals de curs, prèvia revisió i reparació si s'escau 

(esborrar possibles anotacions a llapis, reparar amb cel.lo si hi ha hagut algun petit 
desperfecte, reforçar el llom si és necessari,...)  

 
6. Les famílies al setembre hauran de revisar els llibres adjudicats i comunicar, si s’escau, 

qualsevol anomalia detectada que no s’hagi pogut reparar. A partir d’aquell moment qualsevol 
incidència és atribuïble al nou usuari del llibre. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Com a família que participem en el projecte de reutilització de llibres, en data ........................s’han fet 
arribar al nostre fill/a ...................................................................................els llibres socialitzats 
corresponents al ........................ curs de primària. Després de revisar els  llibres comunico a la 
comissió: 
 
Número del llibre .............. 
 
          No hem detectat cap desperfecte. 
 
Sí  h  Sí, hem detectat els desperfectes següents: 
 
Àrea: ...................curs ...........n. .......desperfecte:...........................................Pàg.................. 
 
Àrea: ...................curs ...........n. .......desperfecte:...........................................Pàg.................. 
 
Àrea: ...................curs ...........n. .......desperfecte:...........................................Pàg.................. 
 

Àrea: ...................curs ...........n. .......desperfecte:...........................................Pàg.................. 
 

Àrea: ...................curs ...........n. .......desperfecte:...........................................Pàg.................. 
. 

Àrea: ...................curs ...........n. .......desperfecte:...........................................Pàg.................. 
 

 

       Signatura pare, mare, tutor o tutora, 

      


