
 

 

LLIBRES CURS 19-20 
 

 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabeu, a l’escola funciona el projecte de Socialització de material didàctic. Aquest projecte, que 
inicialment va començar amb la socialització de llibres, ha anat evolucionant en els últims anys degut als nous 
reptes educatius que enfronta l’escola. El curs 2017/2018 vam incorporar material informàtic i algun altre 
material didàctic al projecte. El curs 2018/2019, aquests materials s’han pogut ampliar i, segons la valoració del 
claustre, han permès implantar les noves formes de treballar a totes les colles de l’escola. També de cara al curs 
vinent, seguirem col·laborant en aquesta important tasca i aportant el nostre gra de sorra.   
 
La Comissió de Socialització fem una valoració molt positiva del treball d’aquests anys ja que no només hem 
aconseguit millorar les condicions d’aprenentatge dels nostres fills, sinó que també estem fent una important 
feina a l’hora de conscienciar-los sobre el valor del material i la importància de cuidar-lo per les futures 
generacions. I, a més a més, hem aconseguit reduir notablement la despesa de les famílies en llibres escolars. 
  
Tot i això, us recordem que per aconseguir que el projecte segueixi sent 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 procurar mantenir-lo en el millor estat possible. Per això, vosaltres com a famílies podeu fer molta 
feina comentant aquests aspectes a casa vostra, parlar-ne amb els nens i explicar-los la necessitat de tractar 
amb respecte i cura els materials  
   
La quota de socialització serà de 25€ des de P4 fins 6è (inclòs EE), durant el mes de juliol passem per rebut 
bancari. 
 
CONSIDERACIONS IMPORTANTS 

 
L’AFA facilita, des de fa anys, la venda de llibres. Aquest any els sistema de distribució de llibres es tornarà a 
fer a través de l’ABACUS i teniu dues opcions, fer la compra Online o bé a la botiga de la plaça mediterrània. 
 
Online: la plataforma estarà oberta des de 1 de juliol i fins el 12 d’agost. Rebreu els llibres a casa. 
Botiga: es podrà fer la compra a partir del 8 de juliol i fins el 15 de setembre. 
 
Aquest curs, 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 els socis de l’AFA TENIU UN 20% DE DESCOMPTE en 
la compra.  

COM FER LA COMPRA ON LINE? 
1-Entrar a la web de l’Abacus: 

  https://online.abacus.coop/ca/llibresdetext/la-teva-escola/ampa-escola-llebetx 

2-Un cop feta la comanda, en el Mètode d’enviament, seleccionar enviament a domicili 

3- Revisar l’adreça  

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

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

6- Us arribaran els llibres a l’adreça triada. 

 
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. Per a qualsevol dubte o aclariment, 

no dubteu de posar-vos en contacte amb la Núria de la secretaria de l’AFA. 

Bon estiu !! 
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