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OBJECTIUS 

• Vetllar per la igualtat d'oportunitats i l'accés universal a l'educació. Totes les famílies es 

beneficien d'una considerable reducció de la despesa en la compra de llibres. Però és 

especialment important per a les famílies d'entorns vulnerables. 

 

• Disminució del nombre de llibres utilitzats cada curs escolar. Un benefici directe en el medi 

ambient i en l'educació dels alumnes de l'escola. Especialment, tenint en compte que som 

Escola Verda. 

 

• Sensibilitzar als nostres fills i filles sobre la importància de la cura i respecte  del material 

comú. 

 



 

 

 

DESTINATARIS 

Alumnes de 3r a 6è de Educació Primària que compleixin els següents requisits: 

 

• Estar associat a l’AMPA 

• Abonar la quota anual corresponent a la socialització de llibres 

• Signar el compromís de participació 

 

 



APORTACIONS PER 2019-20 

AJUNTAMENT DE TIANA: 5.300 € AMPA LOLA ANGLADA: 12.000€ 



QUOTES I BONIFICACIONS 

 

 

QUOTA ANUAL PER LA SOCIALITZACIÓ: 31€  

Es pagarà  de forma integra mitjançant la plataforma de venda de llibres de llibreria CAMPUS. 

 

BONIFICACIONS SOBRE LA QUOTA:  

Es descomptarà 5€ per cada llibre de text aportat del curs 2018-19 un cop els llibres siguin revisats 

per la comissió.  

Es poden aportar llibres de cursos anteriors però no són bonificables. 

 

QUINS LLIBRES SÓN BONIFICABLES? 

- Llibre de text de Coneixement del Medi (3r a 6è) 

- Llibre de text de Llengua Castellana - Competencia lectora (3r a 6è) 

- Llibre de text de Matemàtiques (3r a 6è) 

 

* Els llibres d’anglès de 5è i 6è són socialitzables però no bonificables perquè aquest any canvia 

l’edició. 



QUADRE RESUM 

CURS 
COST SENSE 

SOCIALITZACIO 
COST AMB 

SOCIALITZACIÓ 
COST LLIBRES 

 NO SOCIALITZABLES 
 ESTALVI 

3r 136,08 83,59 53,49 51,59 

4rt 136,08 83,59 53,49 51,59 

5è 172,57 93,15 63,15 78,42 

6è 171,01 91,59 61,59 78,42 

 Total 615,74 351,92 231,72 260,02 

42% d’estalvi per cada alumne 



CALENDARI 

DATA 

Reunió amb les famílies 19 de juny 
Enviament del compromís de participació per Dinantia 20 de juny 

Signatura del compromís de participació* Fins al 25 de juny 
Pagament famílies quota integra mitjançant la plataforma de Campus 26 de juny – 5 de juliol 

Recepció dels llibres de text cedits per les famílies 25 al 28 de juny  

Devolució de la bonificació de la quota 15-31 de juliol 

Entrega dels llibres socialitzats Al inici de curs 

* Per portar a terme aquesta iniciativa es imprescindible que 
al menys un 90% de l’alumnat s'adhereixi 



COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES 

• Pagar la quota de socialització de l’AMPA establerta.  

• Admetre que utilitzarà els llibres en concepte de préstec com a usuari, no com a 

propietari.  

• Els llibres de text reutilitzats són propietat de l’AMPA.  

• Les famílies, i especialment els alumnes, són les responsables dels llibres i han de 

vetllar per evitar que els llibres es facin malbé.  

• Signar mitjançant Dinantia el compromís de participació de l’any en curs. 

 

Cada lot de llibres serà revisat i validat al final de cada curs per la comissió. Igualment 

el lot serà revisat un altre cop a l’inici del curs següent per l’alumne que el rep i que en 

serà el nou usuari.  



PENALITZACIONS 

Tots els llibres, al finalitzar el curs, seran revisats per la comissió de llibres de l’AMPA. 

En cas que els llibres no puguin tornar ser reutilitzats:  

 

• Per causes imputables a l’alumne s’haurà de pagar l’import íntegre del llibre per 

part de la família. Si aquest pagament no es produís, quedarà exclòs del programa.  

• Per causes no imputables a l’alumne el llibre serà substituït amb els diners del fons 

de l’AMPA destinat a socialització de llibres. 

 

*La comissió valorarà cada cas individualment.  



TORN DE PREGUNTES 



MOLTES GRÀCIES 


