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1. Definició del projecte de socialització de llibres.  
 
El fenomen de la socialització/reutilització de llibres no és nou. Els germans grans             
sempre han passat els llibres que es podien aprofitar als germans petits, veïns o              
amics. Aquestes pràctiques de caràcter individual eren i encara són habituals, però            
els centres educatius en quedaven al marge. 
 
El fet d'incorporar la voluntat de socialitzar/reutilitzar els llibres als centres educatius            
suposa obligatòriament un seguit de canvis: 
 

● És imprescindible canviar els prejudicis que sovint van associats a la           
reutilització. El fet que els llibres siguin propietat de l'escola i que les famílies              
els puguin aprofitar no hauria d'anar lligat als recursos econòmics de les            
famílies. 

● El professorat ha de ser conscient que els llibres esdevenen un recurs            
compartit i que no es poden guixar. Aquest fet implica que els exercicis no              
poden fer-se directament al llibre i, per tant, en alguns casos caldrà canviar             
les dinàmiques de treball amb l'alumnat. 

● La reutilització esdevé una opció de centre i, per tant, sense ser una             
obligació, s'ha de normalitzar per a tot l'alumnat. 

● La reutilització s'ha d'entendre com una acció de la comunitat educativa en el             
marc del desenvolupament sostenible. 

Objectius 

● Disminuir el cost econòmic que suposa la compra de llibres a les famílies. 
● Facilitar l'accés als llibres a tot l'alumnat del centre. 
● Reduir els residus generats. 
● Fomentar el respecte envers el material comunitari. 

 
La iniciativa de la socialització de llibres neix de la necessitat creixent de reduir la               
despesa econòmica per a les famílies, però també de reduir el cost ambiental que              
es crea amb la compra anual de molts lots de llibres que, en bona part, no tornaran                 
a ser utilitzats. La crisi sanitària causada pel Covid-19 ha accentuat aquesta            
necessitat de reduir la despesa per al següent curs, i aquí és on han convergit els                
interessos de l’AMPA i d’alguns departaments del centre, juntament amb la seva            
Direcció. 
 
 
 



Per iniciar aquest projecte i assegurar-ne l’èxit, cal un acord previ amb la comunitat              
educativa. En aquest sentit, les diferents inquietuds es traslladaran a la comissió            
pedagògica per tal d’estructurar propostes dels diferents departaments per         
conformar un dipòsit de llibres de text -en aquest cas propietat de l’AMPA- i un               
dipòsit de llibres de text adaptats -propietat de l’institut- que siguin suficients per             
dotar l’alumnat d’un volum de llibres perquè puguin ser utilitzats en qualitat de             
préstec, curs rere curs, per un període de, com a mínim, 4 cursos (tota              
l’escolarització secundària  obligatòria). 
 
Quins llibres inclou? 
Els llibres que es socialitzaran seran llibres de text dels diferents cursos de             
l’educació secundària obligatòria. 
 
Com iniciar el programa?  
Aquest projecte s'implementarà el curs 2020-21, al primer cicle d’ESO (1r i 2n),             
sempre que hi hagi l’acord de tota la comunitat educativa: docents, famílies i             
personal PAS. S’espera i es desitja que es pugui anar ampliant en els següents              
cursos, en cas que l’experiència sigui satisfactòria. En aquest supòsit, el curs            
2021-22 s’ampliaria al 2n cicle d’ESO (3r i 4t). 
 
Model d’implantació del projecte. 
El model d’implantació serà parcial i gradual, perquè en siguin més assumibles            
l’execució i la tasca que comporta la seva planificació prèvia. El model d’implantació             
del projecte serà el de banc de llibres. En aquest model, el centre educatiu,              
conjuntament amb l’AMPA, té la intenció de crear un banc de llibres (que té de punt                
de partida les donacions de llibres de text de les famílies que s’hi vulguin acollir o hi                 
vulguin col·laborar encara que els seus fills no se’n beneficiïn aquest curs escolar i              
que s’ampliarà amb la compra de llibres nous). 
 
Aquest model ens sembla prudent i realista, ja que es pot anar ampliant, segons              
l’acceptació i implicació de les famílies, als diferents cicles d’ESO en diversos cursos             
consecutius, amb llibres de text però també amb llibres de lectura, més endavant.             
Serà, per tant, imprescindible la feina de sensibilització i preparació amb l'alumnat i             
les famílies per preparar molt millor l'ampliació del projecte per al curs següent. El              
suport de l’AMPA en aquesta etapa serà decisiu. 
 
Funcionament del banc de llibres. 
El banc de llibres només és possible amb la col·laboració de les famílies, pel sol fet                
que el punt de partida són les donacions de llibres, en bon estat, de les mateixes                
famílies. Aquest dipòsit de llibres es pot veure incrementat per aportacions de            
l’institut o d’altres ajudes externes (Ajuntament, AMPA) per tal d’aconseguir el mínim            



de llibres necessari per al mateix desenvolupament de les classes i també per anar              
substituint els llibres malmesos en els següents anys. 
 
L’alumnat que s’aprofita d’aquesta socialització de llibres (alumnat d’ESO) haurà de           
pagar una quota de socialització que s’afegirà a la quota anual de soci de l’AMPA               
(gestionada per l’AMPA) per a la seva utilització. Aquesta quota serà la utilitzada per              
a la compra de llibres nous  i substitució dels llibres malmesos. 
 
Per establir quina ha de ser aquesta quota anual cal deduir una xifra -el primer curs                
de desenvolupament del projecte- pensant què ens farà falta comprar: el lot gairebé             
sencer d'una aula (en funció de la bona disponibilitat de les famílies de darrer curs               
per deixar els llibres) i completar els llibres que faltin en la resta d'aules.  
 
Previsiblement, on poden faltar més llibres és en el segon curs d’ESO, ja que              
aquestes famílies no es podran beneficiar del projecte aquest primer curs, de            
manera que caldrà preveure-hi la compra d'un nombre de llibres més gran. Caldrà             
repartir aquesta despesa entre tots els alumnes del mateix curs. L’AMPA, però,            
incentivarà aquestes famílies a cedir-nos els seus llibres amb un descompte per            
llibre donat (en bon estat) a la tarifa de compra de llibres de 3r d’ESO. 
 
La revisió de l’estat dels llibres inicials (i dels llibres retornats a final de curs), la                
classificació per cursos dels lots de llibres, l’inventari d’existències i la previsió de             
llibres que caldrà adquirir per a completar els lots necessaris la farà una empresa              
externa, amb la col·laboració de voluntaris (famílies de l’AMPA que es vegin            
beneficiades per aquesta socialització, alumnes, professorat del centre...).  
 
Proposta inicial. Curs 2020-21. 
Per al curs 2020-21 es preveu la socialització dels llibres: 
 
1r d’ESO: 

● Llengua catalana 
● Llengua castellana 
● Llengua anglesa 
● Cultura i Valors 

 
2n d’ESO: 

● Llengua catalana 
● Llengua castellana 
● Llengua anglesa 
● Cultura i Valors 

 
 



 
 

2. Presentació del projecte a l’AMPA per a la seva aprovació. 

Per a l’èxit d’aquest projecte és clau com fem arribar la informació a les              

famílies i la bona difusió entre elles. Creiem que exposar-ho a l’AMPA i             

demanar la seva implicació en el projecte és la millor manera d’engrescar les             

famílies i generar bones expectatives per part seva, ja que al cap i a la fi                

seran les beneficiàries d’aquest projecte.  

 

L'Assemblea General de l’AMPA és un bon espai per a donar a conèixer el              

projecte i buscar-ne l’aprovació. També és l’entorn on s’han de captar           

famílies voluntàries per a formar part de la Comissió de Seguiment del            

projecte, o per a ajudar en serveis puntuals en les diferents etapes            

d’organització del servei (recollida de llibres, contacte amb l’empresa externa          

que gestiona els llibres reutilitzats...). 

 

Seguidament, cal passar una circular informativa a totes les famílies explicant           

els objectius del projecte, la seva definició i característiques i l’abast i/o            

previsió per als cursos següents. 

 

D’altra banda, caldrà buscar altres vies o mitjans per informar a les famílies             

que potser no formen part de l’AMPA, i aquest podria ser un motiu per              

engrescar-les a formar-ne part (web de l’institut, mitjans de televisió i ràdio            

locals...). 

 

Una vegada el projecte té prou suport de la Comunitat Educativa i l’AMPA,             

també cal que sigui presentat per a la seva aprovació al Claustre i al Consell               

Escolar i que d’aquesta manera es converteixi en un projecte de centre, amb             

els compromisos que això comporta per part del professorat, personal PAS...           

A partir d’aquest moment el projecte de banc de llibres de text passa a formar               

part del Projecte Educatiu del Centre (PEC) i es converteix en un valor de              



qualitat que el defineix significativament i que serà donat a conèixer a les             

famílies que s’incorporen cada any a la Comunitat Educativa. 

 

 

3. Creació d’una comissió de seguiment i gestió de llibres de text. 

Per tal que el banc de llibres de text pugui optar a alguna ajuda, cal que es                 

constitueixi una comissió de seguiment i gestió de llibres de text que            

s’encarregarà de la gestió i supervisió del servei. Aquesta comissió estarà           

integrada, com a mínim pels membres següents:  

 

a) President/a del Consell Escolar, o persona en qui delegui, qui actuarà com             

a president. 

b) El/la secretari/a del centre docent, qui actuarà com a secretari. 

c) Un/a professor/a. 

d) Dos pares o mares d'alumnes, de l'AMPA. 

e) Un/a alumne/a. 

 

 

4. Recollida dels lots de llibres de text aportats per les famílies. 

Abans de la fi del curs escolar (última quinzena de juny) cal fer arribar una circular a                 

les famílies explicant les característiques del servei i l’existència de la quota de             

socialització, amb el pas previ de l’adhesió a l’AMPA de l’institut. 

 

Al final de cada curs cal recollir tots els llibres de text i les plantilles de control que                  

se’n derivin, assegurar-se’n el retorn i anotar les incidències que es puguin donar en              

cada cas.  

 

5. Inventari i registre dels llibres de text. 

Les persones encarregades de la tasca d'inventariar el dipòsit de llibre de text del              

centre poden recollir els lots i les plantilles de control del retorn, aula per aula. És el                 

moment de registrar els llibres que passen a ser propietat de l’AMPA i de revisar que                

el seu estat sigui útil perquè puguin estar disponibles per al curs següent. Cal              



separar els llibres deteriorats per l'ús o massa envellits, i determinar si es poden              

reparar o bé si cal donar-los de baixa.  

 

El llistat de les baixes, conjuntament amb l'actualització i les indicacions de la base              

de dades, servirà per elaborar la comanda de noves adquisicions per part de la              

comissió de seguiment i gestió del servei. 

 

6. Confecció de lots de llibres de text i lliurament. 

Uns dies abans de l'inici del curs lectiu cal que siguin confeccionats els lots de llibres                

per les diferents aules/grups afectats pel projecte de banc de llibres del curs en              

qüestió i que siguin repartits en una data predeterminada (l’empresa externa serà            

l’encarregada de lliurar els lots ja amb el número de registre i les llistes de control a                 

l’AMPA). El lliurament dels lots el farà l’AMPA, una setmana abans de l’inici de les               

classes, deixant cada lot a l’aula de cada alumne. 

 

A cada llibre hi pot haver un adhesiu que recordi: "Cuida'm bé".  

Durant el curs escolar, el professorat de la matèria afectada serà el responsable             

d’informar a la comissió de servei si algun llibre ha desaparegut o s’ha fet malbé. La                

darrera setmana del curs escolar, a l’hora de tutoria, l'alumnat pot fer una valoració              

de l’estat dels seus llibres en un registre que cada llibre pot tenir a la seva                

contraportada. La Comissió de Seguiment donarà un cop de mà per preparar els             

llibres per a la seva reutilització. La recollida dels anys següents es farà durant              

l’última setmana de juny (després de les proves extraordinàries). 

 

La vida útil de cada llibre reutilitzat és de quatre anys com a mínim. (És el cas del                  

CEIP Migdia de Girona.) 

 

 

 

 

 



7. Assoliment del cicle de la reutilització i previsió de necessitats de llibres 

de text a adquirir per al curs següent.  Avaluació del procés. 

 

Un cop els llibres ja han estat lliurats, la comissió de seguiment i gestió de llibre de                 

text es reunirà per tal d'avaluar el procés i determinar les necessitats detectades i              

les possibles millores del servei. Cal fer balanç de la gestió i elaborar la memòria               

econòmica corresponent a les activitats dutes a terme. Si hi ha processos            

(comunicació a les famílies, recollida de lots, inventari, determinació de les           

comandes als proveïdors, confecció i lliurament dels lots de llibres) que cal revisar             

és el moment de proposar-ho i pensar en les possibles alternatives. El resultat de              

l'avaluació i les propostes de la comissió han de ser explicades a l'assemblea de              

l'AMPA per incorporar-hi el grau de satisfacció i les aportacions de les famílies             

respecte del servei i, posteriorment, han de ser també traslladades al Claustre i al              

Consell Escolar per a la seva aprovació i incorporació a la memòria i el projecte               

anual del centre. La comissió de seguiment i gestió procedirà també a la planificació              

del nou curs (repartiment de responsabilitats dels diferents processos, calendari,          

gestió d'ajuts si escau, etc.). L'assemblea de l'AMPA cal que sigui aprofitada per a              

la captació de mares i pares voluntaris per al suport puntual i ocasional en els               

diferents processos del cicle d'activitats del servei de préstec de llibres de text. 

 

 

8. Consideracions per a la planificació del proper curs.  

Els llibres del banc de llibres són propietat de l’AMPA. i al llarg de la seva vida útil                  

aniran passant per les mans de diferents alumnes, que es faran responsables que             

aquesta vida útil sigui el màxim de llarga i profitosa. Per tal d'enfortir el lligam entre                

l'alumne i el llibre que li ha estat cedit es poden confeccionar uns ex-libris temporals               

que es poden adherir a les contraportades. Cada curs el llibre anirà incorporant             

l'ex-libris dels alumnes que n'han fet ús, de manera que en rebre el llibre l'alumne               

podrà saber qui n'ha tingut cura abans. Amb la incorporació del seu ex-libris,             

l'alumne podrà demostrar la seva contribució a la vida útil d'un llibre del qual podrà               

dir amb orgull que també és una mica "seu" i, si realment té una vida llarga, també                 

haurà estat gràcies a la seva cura i bon ús. La incorporació de l'ex-libris temporal               



adherit pot ser útil també per al cas de possibles confusions i reclamacions en cas               

de pèrdues o oblits. 

 

La cooperació i el voluntariat en el banc de llibres és un exemple de realització de                

treball cooperatiu entre tots els membres de la comunitat educativa del centre. Cal             

tenir cura perquè en les diferents activitats que es duguin a terme en el seu               

desenvolupament s'hi visualitzin membres dels diferents agents que intervenen en la           

vida de l'escola, per tal que no es puguin establir rols en funció de la professionalitat                

o el voluntariat a l'hora de dur a terme les activitats d'aquest projecte cooperatiu. Les               

diferents necessitats puntuals o ocasionals per dur a terme alguns dels processos            

del desenvolupament del servei són oportunitats de reunió que poden ser           

aprofitades col·lateralment per incidir en aspectes d'intercanvi d'experiències i de          

diferents punts de vista sobre aspectes del centre i de l'educació dels infants i nois i                

noies en general.  

 

Cal aprofitar aquestes relacions informals per extreure aportacions i idees que,           

convenientment canalitzades, poden ajudar a projectar alguns aspectes de la vida           

escolar en la recerca de la millora qualitativa del funcionament del centre: la             

formació d'un entorn educador de valors a través del banc de llibres; la conservació              

responsable del material i els llibres; la cooperació, la solidaritat i la capacitat de              

saber compartir els recursos disponibles, són valors que s'associen al manteniment i            

la gestió d'un banc de llibres. Si hi afegim que la reflexió sobre aquests valors pot                

servir per a construir teixit social dins el centre escolar i que promou la cooperació               

entre les famílies, el professorat i l'alumnat, obtindrem moltes raons per defensar el             

projecte com a important eix de construcció de l'entorn educador i de la comunitat              

educativa.  

 

Cal potenciar que sigui possible la intervenció de l'alumnat en la gestió i el              

manteniment del banc de llibres. El servei pot esdevenir un eina projectiva que actuï              

transversalment en la seva formació. Els alumnes podran, mitjançant la seva           

participació, rebre aportacions i experiències formatives útils per a totes les àrees de             

coneixement des de l'auto-organització, el treball en equip, la conscienciació del bé            



comú i la revalorització de la necessitat d'un consum responsable en una societat             

sostenible, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex- Comunicat per a les famílies de 6è de primària i de 1r d’ESO. 
 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Per tal de disminuir considerablement la despesa econòmica i facilitar la gestió i             

compra de llibres de text, aquest any s’inicia mitjançant l’AMPA un procés de             

socialització de llibres. Així doncs, l’objectiu és crear un banc de llibres perdurable i              

sostenible al llarg de tota l’ESO. Aquest banc només és viable amb la             

col·laboració i implicació del màxim de famílies possible.  

 

Trobareu tota la informació detallada a la pàgina web de l’institut:  www.elpedro.cat 

 

Us preguem que ompliu el següent formulari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpedro.cat/
https://docs.google.com/forms/d/1G9HhGzCw3DJxQsoyZNEIcW75lf1yQ0NlcWoLc5tKaz0/edit


 

Annex- formulari (per a famílies de 6è de primària i de 1r d’ESO) 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex- Carta de presentació del projecte (per a les famílies). 

 
Benvolgudes famílies, 

 

Ens adrecem a vosaltres per explicar-vos que amb vista al nou curs engeguem un projecte               
de socialització de llibres. Aquest és un projecte conjunt entre l'institut i l'AMPA amb la               

col·laboració de l'Ajuntament de l’Escala.  

 

La iniciativa de la socialització de llibres neix de la necessitat de reduir la despesa               

econòmica per a llibres de text per a les famílies (aproximadament en un 40%), però també                

de reduir el cost ambiental que es crea amb la compra anual de molts lots de llibres que, en                   

bona part, no tornaran a ser utilitzats.  

Socialitzar un llibre significa fomentar valors com compartir el material, fer-ne un ús             

comunitari, fomentar la responsabilitat, educar per al consum racional i promoure la cultura             

de la reutilització. 

 

L'objectiu del projecte de socialització és disposar d'un banc de llibres de text propietat de               

l'AMPA i que poden utilitzar els alumnes al llarg de tota l’escolarització obligatòria (de 1r a 4t                 

d’ESO). Els alumnes tindran aquests llibres en préstec i al final de cada curs els hauran de                 

retornar.  

 

El banc de llibres només és possible amb la col·laboració i implicació del màxim de               
famílies possible, pel sol fet que el punt de partida són les donacions de llibres, en bon                 

estat, de les mateixes famílies. Aquest dipòsit de llibres, però, es veurà incrementat per              

aportacions de l’AMPA (a través de la quota de socialització), de l’Institut o d’ajudes              

externes com una subvenció rebuda de l’Ajuntament de l’Escala, per tal d’aconseguir el             

volum de llibres necessari i també per substituir els llibres malmesos. 

 

L’alumnat que es vulgui acollir a aquesta socialització de llibres (alumnat que el curs              
2020-21 farà 1r o 2n d’ESO) haurà de fer donació dels llibres del curs anterior que                
estiguin en bon estat, fer-se soci de l’AMPA (quota de soci) i pagar una quota de                
socialització de llibres (gestionada per l’AMPA). En els següents cursos anirem ampliant            

aquest banc de llibres per als alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

 



La socialització de llibres permetrà tenir un banc de llibres comú que cada alumne s’haurà               

de comprometre a tractar amb cura perquè sigui possible la seva reutilització el curs              

següent.  Això comportarà l’acceptació d’un compromís i una normativa d’ús. 

Aquests lots de llibres no inclouen el material específic d’algunes matèries com            
música i educació visual i plàstica. 
 

El cost d'engegar aquest projecte és important (entre 35.000 i 50.000 euros). En funció dels               

alumnes que s'hi adhereixin pot variar el nombre de llibres socialitzats i l'import de la quota.                

Per tot això, us demanem que els que hi estigueu interessats ompliu el formulari del 15                
al 22 de juny. No té cap cost i no us compromet a res, però ens permetrà ajustar l'import                    

de la quota al màxim i saber quants llibres podem comprar. Per contra, qui no hagi omplert                 

el formulari no podrà adherir-se a aquest projecte. 

 

Seguidament rebreu instruccions sobre com fer el pagament de les quotes, a través de l’app               

TPV de l’AMPA. (Aclarim que la quota de material fungible de l’institut es continuarà              

mantenint.) 

 

● Quota AMPA: 20€ 
● Quota socialització llibres (que inclourà llibres nous, llibres socialitzats i llicències           

digitals): 75€ per 1r d’ESO i 95€ per 2n d’ESO. 
● Fiança : 40€ (es retornaran a final de curs). 

 

A continuació, detallem la comparació entre els preus dels llibres amb socialització i sense              

socialització (segons preus del curs 2019-2020). 

 

 1r ESO 2n ESO 

Cost total AMB socialització 75€ 95€ 

Cost total SENSE socialització 140€ 160€ 

 

El primer dia de curs, els/les alumnes adherits/des al projecte trobaran a l’aula els lots de                

llibres corresponents. (Els lots estaran formats pels llibres socialitzats i les llicències            

digitals.)  

 



Si necessiteu més informació us podeu adreçar a l’AMPA (ampaelpedro@gmail.com o bé            

Whatsapp 651.03.11.76) o a l’institut (972.77.21.28). També podeu consultar el Projecte de            

Socialització de Llibres a la web de l’Institut. 

 
Cordialment,  
 
AMPA INS El Pedró                               INS El Pedró 

      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ampaelpedro@gmail.com


Annex- Carta de presentació del projecte (per a les famílies d’alumnes que han             

cursat 2n d’ESO). 
 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Ens adrecem a vosaltres per explicar-vos que amb vista al nou curs engeguem un projecte               
de socialització de llibres. Aquest és un projecte conjunt entre l'institut i l'AMPA amb la               

col·laboració de l'Ajuntament de l’Escala.  

 

La iniciativa de la socialització de llibres neix de la necessitat de reduir la despesa               

econòmica per a llibres de text per a les famílies (aproximadament en un 40%), però també                

de reduir el cost ambiental que es crea amb la compra anual de molts lots de llibres que, en                   

bona part, no tornaran a ser utilitzats. Socialitzar un llibre significa fomentar valors com              

compartir el material, fer-ne un ús comunitari, fomentar la responsabilitat, educar per al             

consum racional i promoure la cultura de la reutilització. 

 

L'objectiu del projecte de socialització és disposar d'un banc de llibres de text propietat de               

l'AMPA i que poden utilitzar els alumnes al llarg de tota l’escolarització obligatòria (de 1r a 4t                 

d’ESO). Els alumnes tindran aquests llibres en préstec i al final de cada curs els hauran de                 

retornar.  

 

El banc de llibres només és possible amb la col·laboració i implicació del màxim de               
famílies possible, pel sol fet que el punt de partida (que és el moment més compromès del                 

projecte) són les donacions de llibres de les mateixes famílies. Aquest dipòsit de llibres,              

però, es veurà incrementat per aportacions de l’AMPA (a través de la quota de              

socialització), de l’Institut o d’ajudes externes com una subvenció rebuda de l’Ajuntament de             

l’Escala, per tal d’aconseguir el volum de llibres necessari i també per substituir els llibres               

malmesos.  

 

Pots aconseguir un 50% del valor dels teus llibres de l’any passat entregant-los al              
banc de llibres de l’AMPA. Ajudaràs a començar un projecte que s’estendrà els             
propers cursos a la resta de l’ESO. Aquest import us el farem efectiu en un val                

descompte perquè pugueu fer la compra a través del web de Llibrestext dels llibres que               

necessiteu per al proper curs.  



 

La recollida de llibres es farà els dies 1 i 2 de juliol, de 8:00 a 13:00h, al pati de                    
l’institut. 
 
Podeu consultar el Projecte de Socialització de Llibres a la web de l’Institut             

www.elpedro.cat. 

 

 

 

Si necessiteu més informació us podeu adreçar a l’AMPA (ampaelpedro@gmail.com o bé            

Whatsapp 651.03.11.76) o a l’institut (972.77.21.28).  

 

Cordialment,  
 
AMPA INS El Pedró                               INS El Pedró 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpedro.cat/
mailto:ampaelpedro@gmail.com


 
 
 
 
DECÀLEG PER AL BON MANTENIMENT DELS LLIBRES DE TEXT  
 
 
1. Tots els llibres de text socialitzats són propietat de l’AMPA. 

2. Cada alumne té el lot que li pertoca. 

3. Cada llibre porta una etiqueta que l’identifica. No l’arrenquis. És necessària per             

controlar tota la vida útil del llibre.  

4. No treguis ni espatllis els folres. 

5. Si un llibre es fa malbé o es perd, comunica-ho al docent de la matèria al més                  

aviat possible.  

6. No escriguis als llibres.  

7. Si cal, copia els exercicis i fes-los en un full.  

8. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Conserva’ls tal i com a tu t’agradaria                

trobar-los.  

 

L'INCOMPLIMENT D'AQUESTES NORMES, AIXÍ COM LA PÈRDUA O NO         

RETORN D'ALGUN LLIBRE, COMPORTA EL NO-RETORN DE LA FIANÇA I LA           

CONSEQÜENT BAIXA DEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ. 

 

Recorda que,  si tots hi col·laborem, aprofitarem els llibres durant molts anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECURSOS  
 
https://xarxanet.org/economic/recursos/la-socialitazacio-de-llibres 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a
_la_sostenibilitat/escoles_verdes/les_escoles_estem_treballant_en/la_socialitzacio_dels_llibres_
de_text 
https://fapac.cat/suport-ampa-afa/serveis-gestionats-per-lampa/ 

https://xarxanet.org/economic/recursos/la-socialitazacio-de-llibres
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/les_escoles_estem_treballant_en/la_socialitzacio_dels_llibres_de_text
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/les_escoles_estem_treballant_en/la_socialitzacio_dels_llibres_de_text
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/les_escoles_estem_treballant_en/la_socialitzacio_dels_llibres_de_text
https://fapac.cat/suport-ampa-afa/serveis-gestionats-per-lampa/

