
Benvolgudes famílies,

Com  ja  sabeu,  a  l’escola  funciona  el  projecte  de  Socialització.  Aquest  projecte,  cal
recordar-ho,  es basa en socialitzar  els llibres sobre els quals no es treballa  escrivint  i
subratllant, és a dir, llibres de lectura, diccionaris i algun de text que no queden marcats
pels alumnes. Són llibres de 3er, 4rt, 5è i 6è, ja que en els cursos anteriors no es fan servir
llibres  susceptibles  de  ser  socialitzats.  Aquest  any  ampliem  la  socialització  també  a
ordinadors i altres materials didàctics. 

La Comissió de Socialització en fem una valoració molt positiva atès que la resposta per
part de l’alumnat, de les famílies i del claustre vers el projecte ha estat de total complicitat i
implicació. És per aquest motiu que us engresquem a seguir participant-hi.
 
Recordem que per aconseguir que el projecte sigui un èxit, a més de la feina feta per la
Comissió de Socialització, caldrà la col·laboració de tothom. Els alumnes hauran de tenir
cura de tot el material socialitzat i procuraran mantenir-lo en el millor estat possible; per la
seva  banda,  l'equip  directiu  i  professorat  de  l’escola  haurà  de  planificar  què  s’ha  de
socialitzar  i  comprar,  a  més de fomentar  entre l’alumnat  als  ordinadors,  als  llibres i  al
material  escolar.  Les  famílies  s’hauran  de  comprometre  a  pagar  la  quota  anual  de
manteniment i fomentar els valors del consum responsable, el sosteniment ecològic i la
responsabilitat dels nens/es vers el material comú.
  
Recordeu  que  tothom que  socialitzi  per  primera  vegada  ha  de  signar  lar  la  carta  de
compromís que us hem enviat per Dinantia. 

L’import serà de 25€ des de P4 fins 6è (inclòs EE) durant el mes de juliol passem per rebut
bancari a tots els alumnes.

CONSIDERACIONS IMPORTANTS

L’AFA facilita, des de fa anys, la venda de llibres. Aquest any el sistema de distribució de
llibres es tornarà a fer a través de l’ABACUS, teniu dues opcions,fer la compra Online o bé
a la botiga de la plaça mediterrània.

Online: la plataforma estarà oberta del 20 de juliol fins el 1o d’agost. Els llibres els trobareu
a l’aula al setembre.

Botiga: es podrà fer la compra a partir del 20 de juliol, sereu vosaltres els qui haureu de
portar els llibres a l’Escola. 

D’altra banda, us informem que totes aquelles famílies que no sigueu sòcies de l’AFA,
no podreu fer la compra  dels llibres a través d’aquesta plataforma. I recordeu que el  s  
socis de l’  AFA TENIU UN 20% DE DESCOMPTE   en la compra.  

LLIBRES CURS 18-19



COM FER LA COMPRA ON LINE?

1- Signar la carta de compromís per DINANTIA o en paper i entregar-la a la secretaria de

l’AFA. 

(les famílies que socialitzeu per primera vegada)

2-Entrar a la web de l’Abacus:  https://online.abacus.coop/ca/la-teva-escola.html

3-Entrar a l’espai  «LA TEVA ESCOLA»

4-Fer clic en el logo de l’AFA Escola Llebetx 

4-Triar el curs i fer la comanda marcant la casella dels llibres que necessiteu

5- Afegir el llibres seleccionats a la cistella

6- Fer el pagament al moment de fer la comanda amb targeta de crèdit o per Paypal

7- Rebreu un e-mail de confirmació amb el detall de la comanda

Disposeu d’un servei d’ajuda personalitzat en el procés de compra, per telèfon 93 815 31
09, o bé per mail compraonline@abacus.coop

Els que necessiteu el llistat de llibres, el trobareu penjat al bloc de l’AFA a finals de juny.
Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubteu de posar-vos en contacte amb la Núria de la
secretaria de l’AFA o bé a socialitzaciollebetx@gmail.com

Bon estiu !!
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