Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, de 1r a 6è de primària, l’escola i l’AMPA del Torrent d’en Melis promouen la
socialització i reutilització dels llibres de text.
Amb la socialització es gestiona el reciclatge de tots els llibres que sigui possible i la compra d’aquells
que no es puguin reutilitzar. Aconseguint així diversos objectius:
-

L’econòmic, amb un cost per a les famílies molt més baix.

-

El social i educatiu, ja que hem d’ensenyar i fer entendre als nostres infants la importància
de tenir cura dels llibres per conservar-los perquè la vida que li donem al llibre i l’ús que en
fem és molt limitat.

-

L’ecològic i energètic, ja que estalviem recursos de la natura.

Donat que els vostres fills i les vostres filles el proper curs començaran 1r de primària i altres us vau
incorporar recentment a la nostra escola, amb aquesta carta us volem informar àmpliament sobre
la socialització i reutilització de llibres de text.
Per tal de informar-vos amb més detall i de resoldre qualsevol dubte, us convoquem a una
reunió informativa el proper dimecres 6 de juny a les 17h.
HI HAURÀ SERVEI D’ACOLLIDA
L’últim full és el DOCUMENT D’ADHESIÓ AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES DE TEXT DE L’ESCOLA TORRENT D’EN MELIS. Si esteu interessats heu d’omplir-lo i portar-lo
a la secretaria de l’escola o de l’AMPA, junt amb el comprovant de l’ingrés o transferència bancària
de la quota abans del dia 15 de juliol.
Qualsevol consulta al respecte us la podrem aclarir a la mateixa secretaria.
Cordialment,
Comissió de socialització de llibres
30 de maig de 2018

SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT
QUÈ ÉS?
Socialitzar un llibre significa compartir aquest material entre els i les alumnes, allargant la seva
utilitat, deixant de ser d’ús particular per passar a ser d’ús comunitari.
L’alumne/a en fa ús i en té cura durant el curs, i en acabar aquest retorna els llibres a l’escola perquè
siguin reutilitzats el curs següent per un altre infant.
OBJECTIUS
-

Reduir la despesa familiar.
Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.
Fomentar els valors de la solidaritat i la capacitat de compartir.
Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.
Educar per al consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic.
Promoure projectes educatius, compartits per la comunitat educativa del centre.

QUINS GRUPS PARTICIPEN?
Participen tots els cursos de Primària, de 1r a 6è (actual de P5 a 5è).
Per poder participar és necessari ser família sòcia de l’Ampa i adherir-se al projecte.
La quota de l’Ampa és de 60€ per família
Al final del document trobareu els fulls d’adhesió a l’Ampa i al projecte
QUÈ CAL FER PER FORMAR PART DEL PROJECTE?
-

-

Omplir el document d’adhesió al projecte (un per cada infant), acceptant així un compromís
amb aquest.
Pagar una quota de llibres mitjançant un ingrés o transferència bancària (al full d’adhesió
trobareu totes les dades).

QUIN COMPROMÍS ADQUIREIX UNA FAMÍLIA ADHERIDA AL PROJECTE?
Cada família es compromet a:
-

Que el/la seu/va fill/a faci un bon ús dels llibres de text fent-ne revisions.
Retornar els llibres al centre al finalitzar el curs escolar.
Reposar el llibre o llibres que el/la seu/va fill/a hagi perdut o n’hagi fet un ús indegut.
Folrar els llibres nous (el folre el proporciona la mateixa Comissió de Socialització de llibres
de text) si fos necessari.
Si un/a alumne/a marxa de l’escola abans de finalitzar els curs ha de deixar els llibres
socialitzats.

QUINA QUOTA S’HA DE PAGAR?
La quota depèn del curs que realitzi el/a nen/a, ja que no tots els cursos tenen el mateix número de
llibres.

CURS 2018-2019
PRIMER
SEGON
TERCER
QUART
CINQUÈ
SISÈ

34€
56€
67€
67€
94€
98€

A continuació, detallem el cost total dels llibres sense socialitzar i l’estalvi que suposa la
socialització (segons preus curs 2017-2018):
Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

Cost total

53,80€

75,80€

201,93€

201,93€

226,18€

226,18€

Estalvi

18,30€

19,80€

134,93€

134,93€

132,18€

128,18€

COM ES FA LA SOCIALITZACIÓ?
A final de curs els llibres es quedaran a l’escola, es farà una revisió general per comprovar en quin
estat es troben i, juntament amb la compra de llibres nous (tant de text, si cal, com tots els
quadernets de treball), farem els lots que els infants es trobaran a l’escola el primer dia de classe.
[Els quadernets de treball i l’agenda no són socialitzables perquè no es reutilitzen]
Els lots dels llibres estaran formats per: llibres de text socialitzats, quadernets de treball nous,
agenda i folres.
RESPONSABILITAT I COMPROMÍS DE L’ESCOLA
L’escola es compromet a:
-

-

Fer un treball de sensibilització amb els infants perquè tinguin cura dels llibres.
Que els i les mestres tinguin cura de què es faci un bon ús dels llibres, fent extensiva
aquesta informació a tots/es els/les mestres que formin part de l’escola encara que sigui en
substitucions curtes.
Informar a les famílies noves del projecte de reutilització de llibres.
Informar del llistat dels llibres de cada curs.
Informar dels infants matriculats per al proper curs per poder fer la comanda dels llibres.

DOCUMENT D’ADHESIÓ AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ I
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT DE
L’ESCOLA TORRENT D’EN MELIS
En/na …………………………………………………………….................. com a pare, mare, tutor/a de l’alumne
………………………………………………...……………..…....................................... del curs .........……… s’adhereix
al PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT i es compromet al compliment
de la normativa d’ús establerta a tal efecte per la Comissió de Socialització i Reutilització de llibres
de text del Consell Escolar de l’Escola Torrent d’en Melis.
Cada família adherida es compromet a:
-

Estar al corrent de pagament de la quota de socialització i reutilització de llibres.
Que el/la seu/va fill/a faci un bon ús dels llibres de text, fent revisions trimestrals dels llibres.
Entregar a l’escola els llibres de text utilitzats durant el curs al finalitzar el mateix.
Reposar el llibre o llibres de text que el/la nostre/a fill/a hagi perdut o hagi fet malbé per un
ús indegut.
Folrar els llibres de text amb el folre que proporcionarà la mateixa Comissió de Socialització
i Reutilització de llibres.
Si el/la seu/va fill/a marxa de l’escola abans de finalitzar el curs escolar, ha d’entregar al
centre escolar els llibres socialitzats.
Per poder adherir-se és necessari ser família sòcia de l’Ampa.
La quota de l’Ampa és de 60€ per família
Al final del document trobareu el full d’adhesió a l’Ampa

Per adherir-vos al projecte de socialització heu de:
1. Fer el pagament de la quota del curs corresponent per ingrés o transferència bancària
al compte de l’AMPA:
0182 3014 12 0200283478 (BBVA)
Indicant al concepte: LLIBRES – Nom/s infant/s – Curs
2. Entregar el comprovant bancari junt amb aquest full d’adhesió emplenat al despatx de l’AMPA.
TERMINI: abans del 15 de juliol

Signatura del pare, la mare o tutor/a
DNI núm.: ...............................................

Barcelona, de

de 2018

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals, us informem que les dades recollides al formulari quedaran incorporades en un fitxer gestionat per l'AMPA,
la responsable del qual és l’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis, i amb la finalitat única de gestionar l’esmentada associació. Podeu exercir el dret
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a la bústia: ampatorrentdenmelis@hotmail.com.

