SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
CURS 2019 – 2020
Com a resultat dels treballs d’una comissió especial formada per membres del cos
docent del col·legi i de l’AMPA (Associació de Mares i Pares) us informem que la
nostra escola duu a terme un programa de reutilització de llibres de text.
Aquest sistema d’utilització de llibres, que ja funciona en molts centres escolars, busca
uns objectius que van més enllà de l’estalvi econòmic per a les famílies. Estem
convençuts que cada vegada serà més important l’educació en el reciclatge i en el saber
compartir i tenir cura d’allò que un altre pot aprofitar.
La socialització suposarà, per a tots, respectar certs principis i seguir la normativa
següent:
-Com a principi fonamental hem de tenir en compte aspectes relacionats amb la
responsabilitat de les famílies en el reciclatge i en el respecte pel material comú.
-A final de curs el vostre fill/a haurà de deixar els llibres a l’escola. S’indicarà amb cert
temps d’anticipació el dia, l’hora i el lloc previstos per fer entrega dels llibres. En cas
que l’alumne no faci entrega dels llibres, no en podrà rebre cap de cara al proper curs.
-Aquests llibres portaran el distintiu d’escola verda, que els identificarà com a llibres
socialitzats per ressaltar els valors esmentats.
-Es tindrà cura dels llibres i, si us en toca un de nou l’haureu de folrar. Si ho creieu
oportú, us agrairem que feu el mateix amb els llibre que ho necessitin.
-A l’inici del curs l’alumne haurà de recollir els llibres el dia i hora que es publicarà a la
web de l’ampa.
-El vostre fill/a els utilitzarà, i els conservarà en bon estat fins a final de curs. Per tant,
no s’hi podrà escriure, ni guixar ni dibuixar. Si el fés malbé, l’extraviés, etc, n’hauríeu
de reposar un de nou.
-Per poder entrar al programa s’ha d’estar al corrent de tots els rebuts emesos per
l’ampa.
-Quota de reutilització. Per tal de fer possible aquest sistema de socialització i poder fer
front a les reposicions del material que calgui, s’estableix una quota extraordinària. És
especial per a les famílies noves ja que no aporteu cap llibre al fons comú. Se us cobrarà
al mes de juliol. Trobareu tots els detalls i la normativa sencera a la web
www.ampavedruna.cat
-Amb la finalitat de recollir dubtes , suggeriments i qualsevol inquietud que pogués
plantejar-se tenim la següent adreça de correu:
socialitzacioprim@ampavedruna.cat

INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE SOCIALITZACIÓ

CURS:

d’Educació Primària

Jo, _____________________________________________mare/pare/tutor de
l’alumne________________________________________________________

SI

NO

Em vull inscriure al programa de reutilització de llibres.
Sóc coneixedor del Reglament de Socialització al qual estic subjecte i no hi tinc cap
objecció.
Haurem d’entregar aquest full a la secretaria de l’escola com a màxim el 15 de juny.
Passat aquest termini s’entendrà que no hi esteu interessats.

No s'admetrà cap inscripció fòra de termini

