
PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 
 

 

Benvolgudes famílies, 

El projecte de socialització de llibres de text és un projecte d’escola 

inclòs al Projecte Educatiu de Centre (PEC). Va sorgir de la voluntat de les 

famílies i els mestres d’optimitzar l’ús responsable dels recursos educatius 

amb la participació de tota la comunitat educativa (professionals, mares, 

pares i alumnes).  

Amb el Projecte de Socialització de Llibres es redueix la despesa i es 

simplifica l’obtenció i compra dels llibres de text i d’altres materials 

fungibles per part de les famílies.  

Per participar en aquest projecte és necessari ser soci de l’AMPA.  

 

Quota AMPA:  

Es passarà el rebut a totes les famílies que el tinguin domiciliat durant el 

mes de juliol. 

 

En cas de no tenir domiciliat els rebuts haureu de fer un ingrés abans 

del 15 de juliol a: 

 

   NÚM. DE COMPTE:  CaixaBank  ES96-2100-0027-24-0107632082 

   IMPORT:  38 € 

   ORDENANT: Família... (els dos cognoms i curs del fill o fills) 

   CONCEPTE: Quota soci AMPA 17-18 

   EXEMPLE:   Família Font Baldrich 3r  / Família Garcia Vidal 4t i 6è 

 

 

 



Quota SOCIALITZACIÓ: 
 

Es passarà el rebut a totes les famílies que el tinguin domiciliat durant el 

mes de juliol. 

 

En cas de no tenir domiciliat els rebuts haureu de fer un ingrés abans 

del 15 de juliol a: 

 

NÚM. DE COMPTE:  CaixaBank  ES96-2100-0027-24-0107632082 

IMPORT:  70 € famílies que han pagat l’AMPA /// 108 € si no heu pagat 

l’AMPA 

ORDENANT: Família... (els dos cognoms i curs del fill o fills) 

CONCEPTE: Socialització de llibres 17-18 

EXEMPLE:   Família Font Baldrich 3r  / Família Garcia Vidal 4t i 6è 

 

MOLT IMPORTANT:  

 

Presentar una còpia del resguard de l’ingrés on s’indiqui el nom, cognoms 
i curs vinent de l’alumne/a. Es pot deixar en la bústia de l'AMPA o enviar 

correu amb adjunt i adreçar-lo, abans del 30 de juliol, a 
socialitzacio@ampalanaspa.cat  

 

Al setembre els nens i nenes es trobaran els llibres a l’aula. 

 


