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PROJECTE SOCIALITZACIÓ CURS 2018-2019 

 

El curs 2014-2015 des de l’AMPA s’assumeix el compromís de socialitzar els atles, els diccionaris 

d’anglès, els diccionaris de català i els diccionaris de castellà, que fins aquell moment eren comprats 

directament per les famílies. La socialització d’aquest material es dur a terme fins el curs 2017-2018 

moment en que totes les aules de 3er fins a 6è ja disposen d’aquests materials de consulta. 

 

El curs 2016-2017 s’inicia com a prova pilot el procés de socialització dels llibres de lectura que, 

gràcies a la col·laboració de les famílies, arriba a més de 114 infants continuant actiu en el curs 2017-

2018 amb un índex de participació similar al del curs anterior. 

 

Des de l’AMPA amb la voluntat de fer créixer el projecte de socialització, i aprofitant que l’any 2017 

l’Ajuntament d’Esparreguera obra una nova línia de subvencions per les AMPA’s, es presenta 

projecte i sol·licitud i ens atorguen subvenció per un import total de 2.978,98€.  

 

És per aquest motiu que per al curs 2018-2019 des de l’AMPA és fa un pas endavant i es decideix 

efectuar la compra de part dels llibres de lectura que fins ara eren adquirits directament per les 

famílies. Actualment treballem amb una previsió de compra per valor aproximat de 4.000,00€ que 

repercutirà des de P3 a 6è. Des de l’AMPA s’adquiriran 1 o 2 llibres per curs en funció de les lectures 

totals que hagin d’adquirir les famílies; en els cursos de P3 a P5 l’AMPA comprarà llibres destinats a 

aquestes edats per tal que els infants els puguin tenir a l’aula i/o a la biblioteca del centre donat que 

en aquesta franja les famílies encara no han de fer compra individual. 

 

En breu us informarem del període d’obertura de la web on podreu realitzar les comandes de cara al 

curs vinent i dels llibres adquirits per part de l’AMPA amb el seu cost total. 
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