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NORMATIVA DEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES  
 
 
L’escola i l’AMPA impulsen el projecte de reutilització de llibres de text. Totes 
les famílies que formen part de l’Associació poden beneficiar-se d'aquest 
projecte. Posem en coneixement de les famílies beneficiàries la següent 
informació, que han d'acceptar i complir:  
 

1. Els llibres de text socialitzats són propietat de l’AMPA.  
 

2. Per gaudir-ne del projecte cal estar al corrent de pagament tant de la 
quota del AMPA com de la quota de socialització de llibres.  
 

3. Existeix una Comissió de socialització llibres encarregada tant de la 
gestió del projecte com de la compra dels llibres per tota l’escola, siguin 
aquests llibres socialitzats o no. Aquesta comissió està formada, per part 
de l’Escola, per la direcció, cap d’estudis, secretari/ària i professor/a 
designat en Claustre. Per part del AMPA, en formen part mares/pares 
designats pel Consell Escolar.  
 

4. La responsabilitat última d’un llibre socialitzat és de la família 
beneficiària. Aquesta responsabilitat afecta al trencament, desperfecte 
per ús indegut o qualsevol altra eventualitat que suposi un menor 
període de reutilització o la seva inhabilitació com a material escolar. La 
Comissió reclamarà en qualsevol d’aquests casos l’import del material o 
la seva reposició.  
 

5. És també responsabilitat de les famílies la revisió/reparació dels llibres 
utilitzats aquell curs pel seu fill/a. Aquesta tasca s’haurà de realitzar al 
mes de juny (Vegeu les pautes per a la revisió de llibres publicat al 
mateix apartat del web www.ampaescolaelspins.org).  
 

6. Cal que els llibres es retornin a final de curs a l’escola. La Comissió, amb 
la l’ajut d’aquells pares/mares que ho desitgin –preferiblement d’aquells 
que en seran beneficiaris el curs vinent- faran un control de la revisió 
efectuada per les famílies per donar-hi el vist i plau. 
  

7. Les famílies al setembre hauran de tornar a revisar els llibres i denunciar 
si s’escau qualsevol anomalia detectada. A partir d’aquell moment 
qualsevol incidència es imputable al nou usuari del llibre.  
 

8. Existeix un inventari de tots els llibres socialitzats, en el què s’actualitzen 
totes les petites incidències detectades.  
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9. Les famílies de 6è hauran d’abonar, a més de tots els imports requerits, 
un import de 50 euros en concepte de fiança que serà retornat a partir 
del 15 d’octubre del curs següent, sempre i quan els llibres socialitzats 
siguin retornats sense cap incidència. 

 
10. S’adjunta un quadre de pagaments per aquelles famílies nou vingudes a 

l’escola i que es volen beneficiar de la socialització de llibres. Per tal de 
donar un equilibri a tothom sobre els pagaments que ha fet de quota i 
per tal de poder mantenir aquesta socialització, es va aprovar la seva 
necessitat per part de la Junta de l’AMPA, Comissió de llibres i Direcció 
de l’escola en Consell Escolar. 
 

 
Quota per a famílies de nova incorporació al Projecte  

Curs 
d’incorporació 

Quota 
anual 

Quota endarreriments Total quota 
socialització 1r 2n 3r 4r 5è 

2n curs 20€ 10€ - - - - 30€ 

3r curs 20€ 10€ 10€ - - - 40€ 

4t curs 20€ 10€ 10€ 15€ - - 55€ 

5è curs 20€ 10€ 10€ 15€ 15€ - 70€ 

6è curs 20€ 10€ 10€ 15€ 15€ 15€ 85€ 

 
 
 
 
La Junta directiva de l’AMPA, Novembre 2016 
 


