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Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos del que necessiteu de cares al curs 2021-22.

● Llibres: l’opció que us ofereix l’AMPA conjuntament amb l’Institut és un servei de préstec

que us expliquem més a baix. Si escolliu aquesta opció el pagament es farà mitjançant

l’aplicació de l’Institut una vegada hagueu omplert el formulari per fer-vos soci de l’AMPA.

● Material de l’alumne: (llibretes, regles, retoladors…): els professors els hi aniran

demanant als alumnes el primer dia de classe i a mesura que sigui necessari.

● Material escolar de l’Institut: pagament de la quota de material de l’Institut mitjançant

l’aplicació.

LLIBRES.

Ampliem el projecte de socialització de llibres a tots els cursos d’ESO i és l’únic sistema d’accés

al llibres que ofereix l’AMPA, excepte a batxillerat. Aquest és un projecte conjunt entre l'institut i

l'AMPA amb la col·laboració de l'Ajuntament de l’Escala. A batxillerat seguirem oferint la compra de

llibres pel portal de Llibres Text fins que ens sigui possible oferir el mateix sistema de préstec.

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

a llibres de text de les famílies (gairebé a la meitat), però també 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.

La socialització consisteix en un banc de llibres de text propietat de l'AMPA a disposició dels

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. Les famílies només hem de pagar

una quota.

El banc de llibres només és possible amb la col·laboració i implicació del màxim de famílies

possible, perquè el projecte s’alimenta de les aportacions de l’AMPA (a través de la quota de

socialització), de l’Institut o d’ajudes externes (subvenció rebuda de l’Ajuntament de l’Escala), per

tal d’aconseguir el volum de llibres necessari i també per substituir els llibres malmesos.

El pagament que inclou? (Quota de l’AMPA + quota de socialització de llibres)

● Els avantatges associats a la quota de soci/a de l’AMPA (descomptes en sortides, viatges,

aportacions a compra de material d’ús comú...). La quota de soci de l’AMPA és per família,

per tant en cas de germans al centre, només es paga una quota d’AMPA.

http://www.ieselpedro.cat/
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● Tots els llibres que els vostres fills/es necessiten (llibres de text i llicències digitals i bloc de

dibuix), de qualsevol curs de 1r a 4t d’ESO.

● Tota la gestió per tal que els vostres fills/es es trobin el seu paquet de llibres el primer dia

de curs a la seva taula de classe.

Com s’ha de tramitar?

1. Fer-se soci/a de l’AMPA https://forms.gle/b7aYZgn3xE5jfoE7A

2. Abonar la quota de socialització (aquesta es farà en dos pagaments, un de general i un

específic, segons el curs del vostre fill/a i les optatives que hagi escollit).

Retorn dels llibres socialitzats pels alumnes del curs 2020-21:
Per les famílies que aquest curs 2020-21 el vostre fill/a ha cursat 1r cicle d’ESO (1r i 2n d’ESO):

La recollida de llibres (del curs 2020-21) es farà el dia 17 de juny, durant l’horari escolar, a

l’institut. (l’AMPA passarà a la classe dels vostres fills/es a recollir el pack de llibres).

Per aquells alumnes que han d’assistir a les proves extraordinàries, la recollida de llibres

serà el dia 28 de juny, de 09:00 a 12:00h al gimnàs de l’institut. (l’AMPA la gestionarà).

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.

QUOTA MATERIAL ESCOLAR DE L’INSTITUT curs 2021-22

Aquests diners es demanen amb una quota anual de 35€ pel curs 2021-22 i es destinen a adquirir

i renovar material d’ús comú com el manteniment dels diferents equipaments. Pels alumnes de

3er, 4rt d’ESO i 1r, 2n BTX inclou 1,12€ de l’Assegurança Escolar Obligatòria

Alguns dels àmbits en els quals es destinaran les vostres aportacions:

● Eines de treball a l’aula: dossiers, fotocòpies, folis, cartolines, quaderns, atles, llibres de

consulta, material d’escriptori, murals, …

● Material esportiu: pilotes de diversos esports, raquetes, bats, xarxes, cons,..

● Recursos digitals: manteniment d’equips informàtics del centre (ordinadors i

impressores), manteniment de la pàgina web, moodle del centre, aplicacions de gestió

d’alumnes.

http://www.ieselpedro.cat/
https://forms.gle/b7aYZgn3xE5jfoE7A
https://agora.xtec.cat/ieslescala/wp-content/uploads/usu933/2020/06/Projecte-socialitzaci%C3%B3-llibres-1-1.pdf
mailto:ampaelpedro@gmail.com
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● Tallers de Tecnologia i ViP: Materials fungibles (pintures, retoladors, coles, silicones,

fustes, material de robòtica, plàstic per impressora 3D …) manteniment dels elements

mecànics.

● Laboratoris de Física i Química: materials fungibles (reactius, guants, ulleres de

protecció,....), microscopis i refrigeració.

● Material Pati: manteniment pintura camps d’esports, taules de pícnic, jocs, xarxes,
porteries i cistelles.

RESUM DE PAGAMENTS:

Curs Quota Material Centre
(1 juny a 15 setembre)

Quota Socialització Llibres + AMPA

1r pagament
(1 juny a 28 juny)

2n pagament (3)
(1 juliol a 5 setembre)

1r ESO (2) 35,00 € 70 €
(7 juny a 28 juny)

75 €

2n ESO (1) 35,00 € 70 € 30 €

2n ESO (2) 35.00 € 70 € 90 €

3er ESO (1) 35,00 € 70 € 20 €

3er ESO (2) 35,00 € 70 € 80 €

4rt ESO (2) 35,00 € 70 € 90 €

1 BTX 35,00 € - -

2 BTX 35,00 € - -

(1) Alumne que ja disposa dels llibres socialitzats el curs passat.

(2) Alumne que s’acull a la socialització per primera vegada. El preu inclou: 20€ en concepte
d'aportació al fons de socialització (que només es fa el 1r any de socialització) i una fiança de 40€
(que es retorna en finalitzar l’escolarització, si els llibres es retornen en bon estat).

(3) La quota d’AMPA es paga per família. En cas de germans només un paga quota d’AMPA i a la
resta se’ls descomptaran 20€ del 2n pagament.

Recordeu que tots el pagaments s’hauran de fer per l’aplicació ComunicApp Edu de l’Institut.
Moltes gràcies pel vostre suport. Cordialment,

AMPA INS El Pedró                               INS El Pedró

http://www.ieselpedro.cat/

