
   

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 

Benvolgudes famílies, 

Des dels seus inicis, un dels objectius bàsics de l’Escola Isabel de Villena ha estat  el de formar persones  

que respecten els  que  els envolten,  que  són  generoses  i  altruistes.  Per  fomentar  aquests valors, 

des de ben petits els nens i nenes col·laboren i reben el suport dels companys de la mateixa classe i 

també dels de cursos superiors (tutors de lectura, mediadors). 

Aquest és també el primer objectiu del projecte de socialització de llibres de lectura i de text que l’AMPA, 

amb l’ajut de les famílies, va posar en marxa el curs 2014-2015.  

A més d’incidir en aquest objectiu educatiu, el projecte també ens servirà per:   

 Implicar famílies, alumnes i  escola en un projecte comú i transversal. 

 Fomentar actituds ecològiques (tenir cura, reciclar, reutilitzar) 

 Educar en el consum racional i sostenible 

 Reduir la despesa familiar en concepte de llibres escolars.  
 

El projecte s’adreça a:  

 les famílies de nens i nenes nascuts a partir de l’any 2006 

 que estiguin associats a L’AMPA i estiguin al corrent del pagament de la quota  

 que acceptin per escrit  les normes de socialització 

 que hagin fet  el pagament de les quotes corresponents al projecte de socialització  
 

Pel que fa al desenvolupament del projecte: 

1) L’escola Isabel de Villena decideix la relació de llibres que els nens i nenes necessitaran pel curs 

vinent. 

2) Durant el mes de Juny, tot l’alumnat que participi al projecte de socialització de llibres torna els 

llibres socialitzats al seu mestre/a. 

3) Una comissió de l’AMPA revisarà l’estat dels llibres, separarà els malmesos i calcularà els que cal 

comprar. 

4) Els nous llibres s’adquiriran amb els diners ingressats pels pares al compte del projecte, al proveïdor 

que l’AMPA consideri més adient. 

5) L’AMPA, juntament amb les persones voluntàries, farà  l’etiquetatge i folrat dels llibres que quedaran 

dipositats a cada aula 

6) Es pagarà una quota fixa de  5 euros per  nen  i any, i es calcularà un percentatge del valor dels 

llibres a socialitzar, seguint els següents supòsits: 

 

a) Famílies que s’incorporen al projecte des de primer de primària: Quota de socialització (5 

euros/any) + 33% del valor dels llibres  socialitzats cada curs.  

b) Famílies amb 2 nens inclosos al projecte de socialització i que no cursin a l’hora el  mateix curs: 

cada nen paga quota anual de 5 euros + un 33% del valor dels llibres a socialitzar del curs 

pertinent.   

 

c) Famílies amb 3 nens inclosos al projecte de socialització:.El tercer fill només paga cada any la 

quota anual de socialització. Els altres dos infants abonen curs a curs la quota anual + 33% 

dels llibres socialitzats. 

d) Famílies amb germans que cursin el mateix curs: Dues quotes de socialització anual (5 euros 

per cada nen) + 43% del valor d’un lot de llibres. A canvi se’ls proporcionen 2 lots de llibres. 

e) Famílies amb un fill que entra al projecte i un germà nascut abans del 2006 (i que per tant no 

entra al projecte): aquestes famílies podran aportar, curs a curs, al banc de llibres, els títols que 

van comprar per al fill gran i que encara es mantinguin. I pagaran només la quota anual de 5 

euros + 33% del valor dels llibres que no tenen (si els petits són bessons 43%, i se’ls 

proporcionen 2 lots de llibres). 

7) Aquelles famílies que per voluntat pròpia no s’incorporin des del primer any al projecte de 

socialització de llibres, podran fer-ho més endavant, fent  un ingrés extraordinari de 20 euros+  20 

euros per cada curs de retard en la incorporació al projecte. El curs en què comencin a participar de 

la socialització hauran de pagar, com la resta de famílies, les quotes establertes per aquell any. Els 

alumnes que entrin nous a l’Escola queden exclosos d’aquest recàrrec. 

 

NORMES PER LA SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 

1. Tots els llibres de text són propietat de l’AMPA 

2. Cada llibre porta una etiqueta que l’identifica. Cada llibre porta també una targeta en la qual 

cada nen que l’utilitzi apuntarà el seu nom, per tal de resseguir la història dels anteriors 

responsables d’aquell llibre 

3. No s’han de treure ni espatllar els folres dels llibres. 

4. Si es fa malbé un llibre o es perd s’ha de comunicar a la mestra, com més aviat millor. 

5. No s’han d’escriure ni subratllar els llibres 

6. En cas de desperfecte o pèrdua del llibre caldrà comprar un llibre nou o pagar-ne el valor, 

segons els percentatges següents:  

 

Llibre d’1 any: 100% del valor del llibre   Llibre 2 anys: 75% del valor del llibre 

Llibre 3 anys: 50% del valor del llibre      Llibre 4 anys o +: 25% del valor llibre 

INCORPORACIÓ AL PROJECTE 

Caldrà entregar signat el full d’adhesió a la Secretaria de l’escola o bé enviar-lo per correu electrònic a 

llibres.villena@gmail.com , dins de les dates establertes per l’AMPA. 

PAGAMENT DE LA QUOTA 

Caldrà fer l’ ingrés de la quantitat corresponent  (posant el nom de l’alumne i curs) al número de compte 
que proporcionarà l’AMPA, i lliurar el comprovant de pagament a la Secretaria de l’escola o bé enviar-lo 
per correu electrònic a: llibres.villena@gmail.com , dins de les dates establertes per l’AMPA.  

Degut a les noves modificacions tributàries, en el cas que hisenda obligui a les AMPES a carregar 
l’IVA als projectes de socialització de llibres haurem d’aplicar  l’IVA pertinent, emetent-se les 
factures i documents legals que requereixi la llei. 
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