
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTA DE COMPROMÍS SOCIALITZACIÓ LLIBRES TEXT I LECTURES 
 
(nom alumna/e) .…………………………………………….…………………………… i 

(nom de la mare i/o pare) ………….…………………………….......................................... 

........................................................................................................................................... 

ens comprometem a tenir cura dels llibres socialitzats i, en cas que es malmeti o perdi 

algun llibre, a abonar-ne l’ import establert. 

Aquest compromís serà vigent durant tota la nostra estada al centre. 
 

 

 

 

Signatura mare i/o pare                                                           Signatura alumna/e 

 

 Canet de Mar, ____________________ de 201_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
	
	
INTRODUCCIÓ	
	
El	projecte	de	socialització	de	llibres	de	text	i	lectura	és	un	servei	consolidat	amb	bona	acollida	
per	 part	 de	 les	 famílies	 de	 l’	 institut	 i	 per	 aquest	 motiu	 en	 el	 curs	 2017-2018	 l'	 AMPA	 vol	
regular	les	condicions	d'ús	per	continuar	amb	un	millor	funcionament.	
	
OBJECTIUS	
	
Continuar	 amb	 la	 filosofia	 d'institut	 que	 fomenti	 el	 respecte	 pel	 material,	 responsabilitat	
individual	i	el	fet	de	compatir	amb	els	companys.	
Fomentar	les	actituds	i	valors	que	giren	al	voltant	del	reciclatge	i	el	respecte	pel	medi	ambient.	
Disminuir	la	despesa	familiar	pel	que	fa	a	la	compra	de	llibres.	
	
ALUMNAT	QUE	PARTICIPA	EN	EL	PROJECTE	
	
Tots	els	alumnes	matriculats	a	l'	Institut	Sunsi	Móra	i	que	compleixin	els	següents	requisits:	
Estar	associats	a	l'	AMPA	de	l'	institut.	
Haver	abonat	la	quota	anual	corresponent	a	la	socialització	de	llibres.	
	
CALENDARI	D'APLICACIÓ	
	
Per	garantir	el	bon	funcionament	dels	projecte	de	socialització	cal	que	els	professors,	l'AMPA	i	
les	famílies	tinguem	en	compte	el	següent	calendari:	
Juny	
Realitzar	la	comanda	dels	llibres	de	text	necessaris.	
Revisió	 del	 llibres	 de	 text	 per	 part	 de	 les	 famílies	 i	 alumnes	 per	 tal	 de	 lliurar-los	 nets.	 Els	
professors	facilitaran	a	l'	AMPA	un	llistat	dels	llibres	en	mal	estat.	
Fer	arribar	 la	 informació	del	projecte	de	socialització	a	 les	 famílies	pel	curs	 i	 fer	el	pagament	
per	part	de	les	famílies.	
Realitzar	la	comanda	dels	llibres	de	text	necessaris.	
Juliol	
La	comissió	de	l'	AMPA	etiquetarà	els	llibres	i	farà	el	lot	dels	llibres	adjudicats	per	cada	alumne.	
La	comissió	de	l'	AMPA	enviarà	correu	informatiu	amb	els	dies	que	les	famílies	podran	venir	a	
recollir	els	llibres	a	l'	institut.	
Setembre	
Lliurament	dels	lots	de	llibre	a	cada	alumne	per	part	de	la	comissió	de	l'	AMPA.	
Els	tutors	controlaran	que	tinguin	els	llibres	tots	els	alumnes	i	el	seu	bon	ús.	
Qualsevol	incidència	és	comunicarà	a	l'	AMPA.	
	
OBLIGACIONS	DEL	USUARIS	
	
La	 família	 rebrà	 la	 informació	 necessària	 per	 tal	 de	 decidir	 si	 es	 vol	 vincular	 al	 projecte	 de	
socialització.	 Si	 s'acull	 al	 projecte,	quedarà	 compromesa	per	escrit	 a	 acceptar	el	 compliment	
d'uns	determinats	drets	i	deures:	
Pagar	 la	 quota	 de	 socialització	 establerta	 per	 l'	 AMPA,	 i	 què	 es	 comunicarà	 d'acord	 amb	 el	
calendari	 definit	 en	 el	 reglament.	 L'adhesió	 fora	 de	 termini	 significa	 que	 no	 es	 garantirà	 la	
disponibilitat	dels	llibres	a	l'	inici	del	curs.	
Comprometre’s	a	utilitzar	els	llibres	en	concepte	de	préstec	com	a	usuari,	no	com	a	propietari.	



 
 
 
 
 
	
	
	
Les	famílies	són	les	responsables	dels	 llibres	 i	han	de	vetllar	per	evitar	que	els	 llibres	es	facin	
malbé.	
Les	famílies	hauran	de	signar	el	document	d'adhesió	anual	comprometent-se	a	reposar	el	llibre	
en	cas	de	pèrdua	o	mal	ús.	En	el	 cas	que	una	 família	no	 respecti	el	 compromís	de	 restitució	
dels	 llibres	malmesos,	 quedarà	 exclosa	 del	 projecte,	 prèvia	 notificació	 d’aquesta	 decisió	 per	
part	de	l´AMPA.	
Des	de	 l'escola,	es	 continuarà	 fent	una	 feina	de	 seguiment	dels	 llibres	per	 tal	que	arribin	en	
bon	estat	al	final	de	curs.	
Cada	llibre	porta	una	etiqueta	ben	visible	que	l'identifica	amb	el	nom	de	l'alumne	que	l'utilitza.	
Els	llibres	socialitzats	es	folraran	amb	folre	no	adhesiu.	
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	dels	curs	següent	per	l'alumne	que	el	rep	i	que	en	serà	el	nou	
usuari.	
	
QUOTES	
	
Les	quotes	de	socialització	s'aprovaran	periòdicament	a	l'Assemblea	General	a	proposta	de	la	
Junta	directiva	de	l'	AMPA.	
Per	al	curs	2017-18	s'estableixen	les	quotes	següents:	
	

	
PENALITZACIONS	
	
Anualment,	seran	revisats	tots	els	llibres	per	la	comissió	de	llibres	de	l'	AMPA	i	en	cas	que	els	
llibres	 no	 puguin	 tornar	 a	 ser	 reutilitzats,	 els	 imports	 de	 les	 penalitzacions	 seran	 fixades	
periòdicament	per	a	l'Assemblea	General	a	proposta	de	la	Junta	directiva	de	l'	AMPA".		
Per	al	curs	2017-18	s'estableixen	les	penalitzacions	següents:	
Per	causes	imputables	a	l'alumne	la	família	haurà	d'abonar	l'	import	de	25	€	per	llibre	de	text	i	
15	€	per	llibre	de	lectura.	Si	aquest	pagament	no	es	produís,	quedarà	exclòs	del	programa.	
per	causes	no	imputables	a	l'alumne	el	llibre	serà	substituït	amb	els	dinars	del	fons	de	l'	AMPA	
destinat	a	socialització	de	llibres.	

 

CURS	 QUOTA	
ANUAL	

LLIBRES	ACTIVITATS	 TOTAL	

1er	ESO	 125	€	 50	€	 175	€	
2n	ESO	 50	€	 20	€	 70	€	
3er	ESO	 50	€	 20	€	 70	€	
4t	ESO	 50	€	 20	€	 70	€	

4t	ESO(	Optativa	Tecnologia)	 50	€	 40	€	 90	€	
1er	BATXILLERAT	 50	€	 	 50	€	

1er	BATXILLERAT	(	Optativa	Dibuix)	 50	€	 40€	 90	€	
NOVES	INCORPORACIONS	BATXILLERAT	 300	€	 	 300	€	
NOVES	INCORPORACIONS	BATXILLERAT	 300	€	 40	€	(	optativa	de	dibuix)	 340	€	


