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PRINCIPIS BÀSICS  

• Es fonamenta en la idea de la reutilització dels llibres  És un projecte 
d’escola. Aprovat  pel consell escolar i ratificat per l'assemblea de 
l’AMPA.  Els llibres són propietat de l’AMPA i passen d’un alumne a 
un altre.  S’implanta als cursos de 3r a 6è.   

• Agents implicats: comunitat educativa = alumnes, mares i pares, 
claustre de mestres, equip directiu i AMPA. 

 

OBJECTIUS 

• Fomentar la responsabilitat i la cura dels llibres.  
• Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa. 
• Fomentar la solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú. 
• Promoure la cultura del reciclatge i reutilització de recursos. 
• Educar per al consum racional.  
• Fomentar la cooperació entre els agents implicats.  
• Reduir la despesa econòmica familiar. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

• Compartit: amb la participació de tots els agents implicats, AMPA, 
claustre de professors i consell escolar. 

• Cooperatiu: entre les famílies, equip directiu, professorat i l’alumnat.  
• Progressiu:  s’inicia el projecte amb els cursos de 3r a 6è.  
• Universal: el projecte ha d’aspirar a què tot l’alumnat participi. 
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NORMES DE FUNCIONAMENT 

• La participació és anual, per als nens escolaritzats a l’Escola Torre de la 
llebre de 3r a 6è. 

• És imprescindible presentar el document d’adhesió que fidelitza 
l’alumne com a participant en el projecte abans del inici del curs.  

• Per poder estar adscrit al projecte s’ha d’abonar una quota anual per 
nen de 60 € si és soci de l’AMPA i de 130€ si no és soci de l’AMPA. Per 
poder beneficiar-se de la quota de l’AMPA,  és necessari ser soci durant 
el curs anterior. A excepció dels nens que entren nous a l'escola, que 
podran adherir-se al programa amb la quota reduïda, si es fan socis de 
l'AMPA. 

• Cada any l’alumne/a participant, tindrà dret a disposar d’un lot de 
llibres socialitzats, que estigui en raonable estat de conservació i els 
quaderns que determini el centre. 

•  Tots els llibres socialitzats, són propietat de l’AMPA.  
• Cada família haurà de folrar els llibres amb plàstic transparent no 

adhesiu. 
• La família revisarà l’estat dels llibres  i es notificarà al nostre e-mail 

qualsevol desperfecte en els llibres. En un termini màxim d`una 
setmana.   

• Els/les pares/mares  es comprometen a fer un treball de sensibilització 
a l’hora de treballar amb els llibres socialitzats, en els quals no es podrà 
escriure, ratllar, pintar, subratllar ni malmetre.  

• Els criteris pels quals no s’acceptarà un llibre seran: la manca de fulls, 
guixades amb bolígraf o retolador que impedeixin la correcta lectura del 
llibre, estrips o fulls desenganxats, o tots aquells aspectes que la 
comissió consideri, encara que no constin en aquest apartat.  

• Al final del curs els llibres socialitzats es quedaran a l’escola. Si no es 
tornessin es consideraria com una pèrdua de l’exemplar. 

• En cas de pèrdua o mal ús evident d’un exemplar, la família haurà 
d’abonar l’import del llibre al compte bancari destinat al projecte o bé 
portar-ne un de nou.  

• Si un alumne/a marxa de l’escola abans de finalitzar el curs, haurà de 
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deixar els llibres socialitzats.  
• Per poder participar en el projecte cal l’acceptació d’aquestes normes.  
• En el cas que una família incompleixi l’obligació de conservació, no 

respecti el compromís de restitució dels llibres malmesos o  
l`incompliment de la normativa quedarà exclosa del programa. 

••  La comissió de socialització de llibres, es reserva el dret a modificar la 
normativa en cas que ho consideri convenient amb la corresponent 
notificació als participants.     
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