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Benvolguts pares i mares, 

Com l’any passat,  aquest any també hem estès el projecte de socialització als llibres de 

lectura que els nens i nenes de 1er i 2n tenen a la classe per aprendre a llegir.   

Com sabeu, el projecte de socialització fa uns 10 anys que va començar amb l’objectiu de 

que els pares i mares poguéssim estalviar diners a la hora de comprar els llibres. El projecte el 

portem des de l’Ampa i en aquests 10 anys portem reutilitzant uns 1.700 llibres cada any 

Per a que s’entengui  bé, ve a ser com si en comptes de comprar els llibres cada any, els 

tinguéssim en préstec durant aquest període, a canvi d’una quota anual.   

Per al proper curs 2020-2021, l’escola ens ha informat que els nens i nenes de 1er i 2n 

continuaran utilitzant una sèrie de llibres de lectura i de consulta relacionats amb els projectes 

que treballaran a l’aula.  

És per això que l’Ampa va decidir socialitzar aquests llibres. A canvi d’una quota, l’Ampa compra 

d’aquests llibres i els adequa per a que puguin ser utilitzats  cada curs.  El full que publicarà l’Escola amb la 

llista dels llibres per al proper curs, ja hi veureu quins llibres estan dins el projecte i només haureu de 

comprar els quaderns d’exercicis i els llibres que no es socialitzen per diferents motius 

Per tant, la quota a ingressar és:  (es refereix al curs que farà l’alumne l’any vinent) 

TOTAL ESTALVI PER ALUMNE DE PRIMER:  30€ PER ALUMNE 

TOTAL ESTALVI PER ALUMNE DE SEGON:  20€ PER ALUMNE 

El pagament de la quota, s’ha de realitzar entre el 15 i el 30 de juny de 2020 amb un ingrés o

transferència a BBVA, al compte que tenim obert per la Socialització: 

BBVA   ES11-0182-0233-1102-0853-8475 

Imprescindible que indiqueu ben clar: A l’apartat de beneficiari “AMPA Escolàpies” i “NOM i 

COGNOM” DE L’ALUMNE amb el “CURS” QUE FARÀ EL PROPER CURS a l’apartat d’observacions 

de la transferència. 

Els llibres socialitzats romandran a classe i no es portaran a casa. 

Les famílies que teniu alguna particularitat o algun dubte, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres 

enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça:  ampaescolapiesigd@gmail.com 

Curs 1r 2n 

Quota 6 € 7 € 

1r i 2n EP

mailto:socialitzacio@ampaescolapiesigualada.cat
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Tema Covid-19: Els llibres seran tractats i reacondicionats durant els mesos de juliol i agost. Per 

tant, al setembre quan s’entregui cada lot a cada un dels alumnes, ja haurà passat el període 

preceptiu de quarantena per a que tots els llibres estiguin lliures de contaminació.  

 

 

La Comissió de Socialització 
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Benvolguts pares i mares, 

El projecte de socialització fa més de 10 anys que va començar amb l’objectiu de que els pares 

poguéssim estalviar diners a la hora de comprar els llibres. El projecte el portem des de l’Ampa i 

en aquests més de 10 anys portem reutilitzant uns 1.500 llibres cada any. Al  finalitzar el curs 

verifiquem l’estat dels llibres que es reutilitzen, els preparem per entregar-los als alumnes del 

següent curs canviant els folres i, si cal, els llibres que estan en molt mal estat pel desgast de l’ús 

són comprats de nou. 

Per a que s’entengui  bé, ve a ser com si en comptes de comprar els llibres cada any, els tinguéssim 

en préstec durant aquest període, a canvi d’una quota anual.  Igual que les coses en lloguer, cal 

conservar-les i tornar-les en el mateix estat que ens les varen deixar.  

El full que us entregarà l’Escola amb la llista dels llibres per al proper curs, ja hi veureu quins llibres estan 

dins el projecte i només haureu de comprar els quaderns d’exercicis i els llibres que no es socialitzen per 

diferents motius. 

Per tant, la quota a ingressar és:  (es refereix al curs que farà l’alumne l’any vinent) 

Curs 3r 4t 5è 6è 

Quota 30 € 35 € 40 € 45 € 

Aquest estalvi està calculat segons els preus de l’any passat 

El pagament de la quota, s’ha de realitzar entre el 15 i el 30 de juny de 2020 amb un ingrés o

transferència a BBVA, al compte que tenim obert per la Socialització: 

BBVA   ES11-0182-0233-1102-0853-8475 

3r a 6è
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Imprescindible que indiqueu ben clar: A l’apartat de beneficiari “AMPA Escolàpies” i a l’apartat 

d’observacions de la transferència el “NOM i COGNOM” DE L’ALUMNE amb el “CURS” QUE 

FARÀ EL PROPER CURS. 

Els alumnes han de tornar els lots de llibres que se’ls van entregar a principi de curs degudament 

ESBORRATS i en les mateixes condicions en què estaven llavors. Qualsevol lot que no compleixi les 

condicions serà retornat a l’alumne perquè ho faci i si el llibre està en molt mal estat se li reclamarà el cost 

del llibre. 

Les famílies que teniu alguna particularitat que faci que entrar al projecte no us beneficia (tenir llibres de 

germans, que us deixen,...), si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un missatge de correu 

electrònic a l’adreça:  ampaescolapiesigd@gmail.com 

Tema Covid-19: Els llibres seran tractats i reacondicionats durant els mesos de juliol i agost. Per 

tant, al setembre quan s’entregui cada lot a cada un dels alumnes, ja haurà passat el període 

preceptiu de quarantena per a que tots els llibres estiguin lliures de contaminació.  

La Comissió de Socialització 
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