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A mares i pares dels alumnes de 2n de Primària
Benvolgudes famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres per comentar un tema d’interès de
tots com és la socialització i la reutilització dels llibres i a l t r e m a t e r i a l
d i d à c t i c dels nostres fills i filles.

La socialització és un projecte que implica tota la comunitat educativa del
centre. Té com a idea bàsica aprofitar els llibres que a final de curs es troben en
bon estat, generant un dipòsit de llibres de text que podran ser reutilitzats pels
alumnes durant un any en qualitat de préstec.

El projecte de socialització va ser aprovat al Consell Escolar i es va implantar al
curs 2012-2013 a Primària. Els objectius fonamentals d’aquest projecte són
dos:
1. Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per
l’adquisició dels llibres de text.
2. Introduir en l’educació dels alumnes, d’una manera pràctica, valors com
compartir, la solidaritat, el respecte i la responsabilitat davant els materials
comunitaris i el medi ambient.

El projecte ja està en funcionament, la major part de les famílies hi estan
adherides, i el grau de satisfacció és molt bo. En podeu saber més mirant el blog
de l’AMPA: http://ampavergedelasalut.blogspot.com.es/p/llibres.html

Junt amb aquesta carta us fem arribar una altra carta explicativa, així com el
document oficial del projecte (tot i que pot estar sotmès a algun canvi si fos
necessari), que facilitarà que us feu una millor idea de com funciona tot plegat.
Per tal d’informar de viva veu sobre el funcionament del projecte i resoldre’n els
possibles dubtes, us convidem a una reunió informativa el proper dilluns 6 de
març a les 17.15 h, a l’Auditori de l’escola (Auditori, entrada per Secretaria).
Aspectes importants:
 El projecte e s t à comportant un estalvi aproximat del 67%
del cost dels llibres socialitzats (és a dir, es paga només un
33% d’allò que costarien els llibres nous).



En aquest mateix document, a la pàgina 4, trobaran el full
“D’adhesió al projecte de socialització”. Per poder
participar del projecte i beneficiar-se’n quan cursin 3r (el
curs 2017-2018) i fins a 6è, caldrà retornar-lo complet i
omplert al tutor o tutora abans del 16 de març. Aquest
document recull el compromís per a les famílies adherides de
cuidar els llibres durant els 4 cursos que dura la socialització, o
en cas contrari restituir-los.



Ens calen pares compromesos amb el projecte per portar-lo a
bon termini; com a mínim dos pares per classe. Recordeu que
sense gent per fer les tasques que implica, el projecte no
podria fer-se, és un projecte de tots i per a tots. Per
organitzar la feina us demanem que els voluntaris envieu
un correu electrònic al més aviat possible a
ampavergesalut@gmail.com indicant el vostre nom i cognom
així com el curs actual del vostre fill/a.

De cara a prendre la decisió de si us adheriu o no al projecte, us volem
informar que dins del projecte de socialització s’intentarà allargar la vida útil
dels llibres, més enllà dels 4 anys que preveuen les editorials. És per això,
que les famílies que no entrin al projecte de socialització es podrien trobar
amb problemes d’aquí uns cursos per aconseguir la mateixa versió dels
llibres, ja que les editorials no sempre garanteixen el subministrament de
material si han fet un canvi d’edició. Aquesta pot ser una raó més per entrar
a formar part d’aquest projecte, que repercuteix en benefici de tots els
nostres fills.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,
(ampavergesalut@gmail.com)

AMPA i Direcció

