
Barcelona, 29 juny de 2020

Benvolgudes famílies,

Us recordem que des de l’AFA s’ha impulsat la socialització de llibres. Al llarg d’aquests
dies han sorgit dubtes de com funciona la socialització de cara al curs 2020/21. Per això
volem aclarir aquests dubtes:

Qui pot participar a la socialització de llibres?
Totes les famílies des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat hi poden participar. També les
noves famílies que entraran el proper curs.

Quin cost té?
La  socialització  s’entén  com  un  acte  de  compromís  amb  la  comunitat  educativa,  de
conscienciació del bon ús dels materials, d’estalvi en la despesa escolar i de responsabilitat
mediambiental. Amb aquestes premisses, considerem que l’aportació de les famílies és la
donació dels llibres, a cost zero. Per contrapartida, les famílies que donen llibres poden
rebre també llibres del nou curs, també a cost zero.

Si dono 8 llibres, quants llibres rebré?
La disponibilitat  de llibres depèn de la participació.  Les famílies no estan obligades  a
donar ni tampoc a participar d’aquesta iniciativa. Per tant, no podem garantir quants llibres
podreu recollir. El repartiment serà equitatiu, intentant que totes les famílies que us heu
inscrit en  aquest formulari     pugueu disposar de llibres.

Si no aporto llibres, puc participar?
En principi, no. Hi ha casos excepcionals, com és el cas dels nous alumnes i de famílies
amb germans en cursos inferiors.

On deixo els llibres?
Al gimnàs  de  l’escola  hi  ha  taules  on  deixar-los.  Si  us  plau,  feu-ho  ordenadament.  I
comproveu l’ISBN.

Alumnes de Batxillerat
Els alumnes de 2n de Batxillerat, degut a que les proves de la Selectivitat finalitzaran el 10
de juliol, poden  portar llibres durant el mes de juliol, del 13 al 15, en horari de 9.00 a
13.00. Pel mateix motiu, els alumnes que cursaran 2n de Batxillerat poden recollir llibres
(si n’hi ha de disponibles) el dimecres 15 de juliol, de 16.00 a 18.00.

Encara m’hi puc apuntar?
Hi ha pocs llibres socialitzats de 2n, 3r, 4t d’ESO i Batxillerat. Podeu, doncs,  portar-los
encara entre el 13 i 15 de juliol, en horari de matí de 9.00 a 13.00. L'únic dia de recollida
serà el dimecres 15 de juliol, de 16.00 a 18.00.

Per tant, l’èxit de que aquesta iniciativa sigui fructífera depèn de la donació desinteressada
de llibres per part de cada família. Volem agrair les famílies que ja hi esteu participant.

https://forms.gle/82Pruncd37GAXtLF8


Per últim, i en previsió de mantenir la socialització en posteriors cursos, us demanem que
ompliu  aquest  nou  formulari.  Per  qualsevol  altre  aclariment,  podeu  adreçar-vos  a
ampa@nostrasenyora.epiaedu.cat  

Molt bon estiu.

AFA Escola Pia Nostra Senyora 
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