
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola de Pràctiques 

            Tarragona 

1 

 

 

REGLAMENT DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE L’ESCOLA DE 

PRÀCTIQUES 

 

1. Definició del Projecte 

El projecte de socialització de llibres (en endavant PSL) té per objectiu educar als infants en els 

valors del respecte al medi ambient, l’ús responsable dels materials, la cultura de la 

reutilització i a l’hora facilitar a les famílies l’assumpció de la despesa de l’adquisició de llibres 

de text. 

Aquest projecte sorgeix d’un acord conjunt del centre educatiu mitjançant el seu Consell 

Escolar i de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes.  

Anualment la Junta de l’AMPA i el Consell Escolar, a proposta de la Comissió de Seguiment,  

aprovaran el detall dels llibres per cursos que entren a formar part del projecte de socialització 

així com el pressupost anual d’aquest projecte.  

2. El Centre Educatiu. Compromisos. 

El centre educatiu, l’Escola de Pràctiques es compromet a: 

- Incloure la socialització de llibres com a part del projecte educatiu del centre 

- Comprometre als membres del claustre de professors en la promoció de l’ús 

responsable dels llibres per part dels alumnes 

- Comprometre al professorat en el manteniment dels llibres recomanats durant un 

nombre de cursos suficients per permetre la viabilitat econòmica del projecte 

- Participar, mitjançant el president del Consell Escolar o persona en qui delegui  de la 

Comissió de Seguiment del PSL. 

- Posar a disposició de la Comissió de Seguiment, l’AMPA i les famílies adscrites al 

projecte les instal·lacions i serveis del centre per tal de facilitar la seva gestió. 

 

3. L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 

L’AMPA es compromet a : 

- Incloure el PSL com un projecte de col·laboració amb l’escola  donant-li tot el suport en 

la gestió que sigui possible. 

- Realitzar una aportació econòmica per a impulsar el desenvolupament del projecte, 

almenys en els seus inicis i fins que estigui consolidat 

- Difondre i promoure entre els seus afiliats el projecte per tal de garantir l’èxit i la 

sostenibilitat del mateix 

- Comprometre a alguns dels seus membres en la Comissió de Seguiment que 

gestionarà el PSL 
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4. La comissió de Seguiment. Composició i funcions 

La Comissió de seguiment estarà formada per: 

- El President del Consell Escolar o persona en qui delegui membre del Claustre de 

professorat de l’Escola de Pràctiques 

- La secretària del centre 

- Un representant dels pares i mares d’alumnes del Consell Escolar 

- Quatre pares o mares membres de l’AMPA dels quals , almenys un serà membre de la 

Junta de l’AMPA 

Funcions: 

- Difusió, promoció i impuls del projecte 

- Elaboració dels materials (fitxa d’adhesió, Base de Dades etc. ) necessaris 

- Elaboració i execució del pressupost que inclogui totes les despeses i ingressos 

previstos. El pressupost serà aprovat pel consell Escolar i es donarà a conèixer a totes 

les famílies adherides al programa.  

- Adquisició, si s’escau, dels llibres necessaris per al desenvolupament del projecte.  

- Gestió i conservació dels llibres. 

- Interpretació d’aquest reglament i aplicació, si s’escau, de les sancions corresponents a 

les famílies. 

- Informació a l’AMPA i al centre escolar de tots els acords presos i molt especialment 

de la gestió econòmica 

- Informar a les famílies del desenvolupament del projecte 

 

5. Persones voluntàries 

Els pares i mares (o altres familiars) així com el professorat i els alumnes que així ho desitgin 

podran inscriure’s com a voluntaris per a col·laborar en la comissió de seguiment en aquelles 

tasques que els hi siguin assignades. Molt especialment en aquelles vinculades al procés de 

recollida de llibres de text, inventari i registre. La col·laboració de voluntaris és del tot 

necessària per a garantir l’èxit del projecte 

6. Famílies adscrites 

Totes les famílies amb fills/filles alumnes de l’Escola rebran una fitxa d’adhesió al projecte. 

Aquesta fitxa inclourà els drets i deures que adquireixen pel fet d’inscriure’s al projecte de 

Socialització. Les famílies s’hauran d’inscriure per tots els seus fills. Les quotes s’abonaran per 

a cadascun dels fills o filles inscrits. 

Deures: 

- Les famílies es comprometen a lliurar en finalitzar el curs acadèmic (finals de 

juny/inicis de juliol) en bon estat els llibres de text que s’acordi que formen part del 

projecte i que corresponguin al curs realitzat pels seus fills.  

- Pagar la quota corresponent d’acord amb el pressupost acordat pel Consell Escolar i la 

Junta de l’AMPA en el CC que se’ls indiqui. 

- Conservar en bon estat els llibres que els han estat lliurats en préstec i retornar-los al 

final de curs en bon estat per a la seva posterior reutilització.  
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L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions els impedirà formar part del projecte. En el 

cas de les famílies amb nens a 1r curs de primària que no puguin fer cap aportació de llibres de 

text d’anys anteriors es podrà establir una quota addicional que hauran d’aportar. 

Drets: 

- La inscripció dóna dret a formar part del programa i rebre tota la informació de 

seguiment i econòmica del projecte 

- Les famílies inscrites tindran dret a rebre els llibres de text per a la seva reutilització el 

curs següent d’acord amb el pla general de llibres a realitzar i del curs dels seus fills i 

filles. 

- Tindran dret a participar com a voluntaris en el projecte i a assistir, amb veu però 

sense vot, en la comissió de seguiment. 

Sancions: 

- L’incompliment del deure de lliurar en bon estat els llibres de text d’anys anteriors 

podrà implicar sancions. La Comissió de Seguiment valorarà el nivell de deteriorament 

dels llibres i, si es determinés que els llibres no són reutilitzables com a conseqüència 

del seu estat, s’establirà la sanció econòmica corresponent que podrà consistir en el 

preu equivalent a l’adquisició del llibre nou.  

L’import serà el següent: 

• 100% del valor del llibre al final del primer curs de la seva adquisició 

• 60% del valor del llibre al final del segon curs de la seva adquisició 

• 40% del valor del llibre al final del tercer curs de la seva adquisició 

• 20% del valor del llibre del quart curs de la seva adquisició 

• En el cas que una família no es faci càrrec de la reposició del material 

deteriorat, serà exclosa del projecte 

 

7. Famílies voluntàries 

Les famílies que perquè els seus fills cursen 6è curs i ja no seguiran a l’Escola el curs vinent no 

es poden beneficiar del préstec de llibres per al curs vinent poden cedir els llibres utilitzats a 

l’Escola per a la seva realització i tindran la consideració de famílies voluntàries 

 

Tarragona  juny de 2016 

Aquest reglament està aprovat per la Junta de l’AMPA i pel Consell Escolar 

 

 


