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CARTA DE COMPROMÍS DEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC I 

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 

 

QUÈ ÉS EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ? 

Un dels principis del nostre projecte Educatiu és el de promoure una escola respectuosa 

amb el medi ambient. A partir del nostre projecte d’escola verda, una de les actuacions 

que es contemplen és el de socialitzar tot el material escolar: llibres de text de consulta, 

llibres de lectura, eines i material de treball a l’aula, jocs, ordinadors, pantalles digitals, 

càmeres…  

Tot i que aquest projecte implica la participació i compromís de tota la Comunitat 

Educativa (famílies, nens/nenes, Claustre i Consell Escolar), només es fa efectiu a 

l’alumnat d’Educació Primària, donat que a Educació Infantil es treballa sempre amb 

material fungible. 

Aquest projecte incideix en diferents aspectes: 

- Pedagògiques: S’incorporem valors que es consideren necessaris treballar en la 

nostra societat com ara la cooperació, la solidaritat, la propietat compartida, 

l’aprendre a tenir cura del material i l’educació en l’estalvi i la sostenibilitat. 

- Mediambientals: La reducció i reutilització  són la primera opció de cara fer una 

gestió sostenible dels residus i un millor aprofitament dels recursos. 

- Econòmiques: perquè afavoreix en la reducció de la despesa econòmica que les 

famílies han de fer en la compra anual de llibres, material didàctic i fungible. 

 

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 

● El projecte de socialització de llibres de text i la socialització del material 

didàctic formen part del Projecte Educatiu i les NOFC del centre, essent 

d’obligat compliment. 

● El centre escolar no és propietària dels llibres ni del material didàctic.Un 

mateix llibre de text o ordinador és emprat per més d’una promoció 

d’alumnes. Es tracta d’un bé de la comunitat escolar i tots/es en som 

usuaris/es i responsables. 
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● La quota de socialització s’aplica a tots els nivells de primària, cada curs 

escolar, amb els següents preus: a 3r quota de 80€ ; de 4t a 6è quota de 

manteniment de 20€. 

 En aquesta quota també s’inclouen recursos digitals tals com ordinadors 

 portàtils, ordinador NINUS, PDI, càmeres, plataformes d’aprenentatge 

 virtuals... 

● El fet que el material es compri des de l’escola i per a l’escola, no ens ha 

d’impedir veure una obvietat: quan l’alumne/a ha de fer tasques a casa 

que requereixen la consulta de llibres o de material tecnològic,  disposa 

d’ells per a utilitzar-los a casa sempre que sigui necessari. Cal tenir cura 

de fer-ne un bon ús i, en cas de desperfecte o pèrdua, la  família 

n’assumeix el cost. 

● Reutilitzem els llibres de text d’un any per l’altre per un període mínim 

de 3 anys i al mateix temps crear un fons de llibres de text que puguin ser 

utilitzats pels alumnes en qualitat de préstec, curs darrera curs. 

A mesura que passa el temps, el material pateix un desgast fins a arribar 

al punt en el que son inservibles i s’han d’anar reposant. Per tant,  la 

quota de socialització és imprescindible per  avançar en aquest projecte. 

● La Comissió de Socialització i la Comissió Econòmica del Consell Escolar 

s’encarreguen de la gestió del projecte: Preveuen el decalatge i 

garanteixen que cap alumne quedi sense llibres socialitzats  i disposi del 

material escolar i fungible que necessiti al llarg del curs escolar. 

 

 

Signatura mare/pare/tutor/a legal 
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