
 
Què és la socialització de llibres: 
 
Projecte impulsat per l’Escola i l’AMPA i que es desenvolupa conjuntament amb l’escola que gestiona la 
compra dels llibres. El projecte de Socialització de llibres es va aprobar al Consell Escolar del curs 2012-13.  
Els objectius d’aquest projecte són: 

- Treballar amb els alumnes els valors de compartir, solidaritat, respecte pel material, pel 
medi ambient i pels altres. 

- Reduïr la despesa econòmica de les famílies. 
- Fomentar la responsabilitat de l’alumnat tenint cura de mantenir els llibres en bon estat. 
- Garantir la igualtat d’oportunitats en el marc d’un sistema educatiu de qualitat. 
-    Tenir un consum més ecològic i aprofundir en la idea d’una societat sostenible 

 
És un projecte molt important doncs és un bé per a tots i totes. Si no es fes hauríem de pagar els llibres de 
text al preu de mercat i la despesa económica seria molt més elevada i hi hauria molts alumnes que no 
podrien estudiar i els faltaria material. Per acollir-se al projecte cal estar inscrit com a soci de l’AMPA i haver 
fet el pagament de la quota anual de 30€ per família.  
 
Com funciona la socialització de llibres: 
 
A P3 o quan arriben a l’escola, les famílies signem un document d’adhesió al projecte de socialització de 
llibres. 
A P3 i P4 els llibres no es poden socialitzar doncs la major part del material és fungible. 
A P5 ja tenim un petit descompte per socialització tot i que la major part del material és fungible  
A partir de 1er de primària part dels llibres són socialitzats doncs una part és fungible, els descomptes van 
augmentant a mida que passen els cursos fins a arribar al 60% de la quota tal i com explica l’escola al full 
informatiu d’inici de curs. 
A partir de 3er de primària també s’inclou altre material com els estoig, llapissos, regles, temes i materials 
per desenvolupar els tres projectes. 
 
La socialitazció de llibres és cosa de tots: 
 
La comissió és oberta a tothom que hi vulgui participar en qualsevol de les tasques que s’han de fer, només 
ens ho heu de dir. De moment, al capdavant hi ha la Montse García, l’Anabel Romero i la Gemma Salvatella, 
però al grup de treball hi ha moltes més persones. 
 
És l’escola qui fa la comanda de llibres directament a l’editorial i per la seva política de descomptes els llibres 
no arriben de cop a l’escola, sino que arriben de mica en mica, d’altra manera els llibres surtirien encara molt 
més cars.  
Aquest fet dificulta molt la tasca organitzativa de la comissió i per aquest motiu no es pot preparar un lot de 
llibres complet per a que cada família se l’endugui i folri els llibre a casa. La feina es va fent a mida que arriben 
els llibres. A part del fet que preparar aquests lots quan arribessin tots els llibres al setembre suposaria 
encara més feina doncs s’hauria de tallar el folre, preparar cada lot, dur un resgistre dels llibres que surten 
de l’escola i després fer un seguiment per a què es retornin en la data corresponent i en condicions òptimes. 



 
 
Aquest curs s’han de folrar uns 300 llibres de 5è de primària. 
 
L’escola ens confirma que els llibres arribaran a partir del 21 de juny i que aniran arribant durant tot el mes 
de juliol. Si al setembre en queden per registrar i folrar es farà una altra crida a les famílies per acabar la 
tasca i que els alumnes tinguin els llibres el primer dia de curs. 
  
La comissió s’encarrega de les següents tasques que es fan a l’escola: 

- Resgitrar els llibres: numerar, etiquetar i segellar cada llibre, cd, dvd socialitzat. 
- Folrar els llibres: la més laboriosa i la que es triga més. S’ha de fer d’una determinada manera per 

que els llibres no es facin malbé. 
A part, entre els mestres i la comissió es revisen i es fa el manteniment dels llibres de tots els cursos. 
 
Hi haurà un torn pel matí un torn per la tarda, i es farà als mòduls de primària a l’espai on hi ha la sala de 
l’AMPA i l’aula de música per que s’ajuntaran. 
 
La gestió es fa a través del grup de Whatsapp de la comissió. 
 
A part es crea el correu electrònic de la comissió: socialitzaciosib@gmail.com 
 
Necessitem la máxima col.laboració de totes les famílies doncs és per un bé comú del que n’acabaran gaudint 
tots els alumnes de l’escola. Per favor, per apuntar-vos a la comissió ompliu el següent formulari: 
col.laboració socialització. 
  
Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.  
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