
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCEDIMENT PER FER EL PAGAMENT:  
 
A través de la web de TPVEscola o a través de l'app 
de TPVEscola.  
 
El codi d'usuari de l'alumne/a 
La contrasenya: zx1234 

 

 

 

 
 

 

 

Tracta el llibre com 

t’agradaria rebre’l 

No facis dibuixos, no subratllis 

els llibres i no dobleguis les 

pàgines. 

Manté el llibre sempre net i 

esborra el llapis. 

 

Trasllada’ls 

sempre dins la 

motxilla! 

 

Folra els llibres 

amb el folre que 

et donem. 

 

Posa l’etiqueta 

que et donem i 

com t’indiquem. 

 

[Escriba una cita del 

documento o el resumen de 

un punto interesante. 

Puede situar el cuadro de 

texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo 

para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 



OBJECTIUS 

Educar per la conservació, reutilització de material i 

consum racional i sostingut. 

Potenciar i fomentar valors com la solidaritat, 

responsabilitat, esperit cooperatiu, igualtat i el respecte 

vers el bé comú, entre d’altres. 

Contribuir a garantir la igualtat en les condicions 

d’escolarització de l’alumnat. 

Educar en el consum responsable i respecte vers el medi 

ambient. 

Reduir la despesa familiar en llibres de text i material 

didàctic. 

Fomentar la col·laboració entre el professorat, l’alumnat 

i les famílies. 

Millorar quantitativament i qualitativament els recursos 

de l’escola. 

FUNCIONAMENT I NORMATIVA  

L’àmbit d’actuació del projecte és de 1r a 6è de primària. 

Tots els llibres socialitzats són propietat de l’escola. 

Per formar part del projecte de socialització, les famílies 
adherides han de ser membre de l’AFA i haver pagat les 
quotes corresponents, AFA i socialització.  

La vida del llibre és de quatre anys (mínim). 

No està permès escriure a l’interior ni a les cobertes dels 

llibres. 

Si es fa malbé o es perd un llibre, la família haurà de 

fer-se càrrec de la seva substitució, en cas contrari no es 

podrà tornar a participar del projecte. 

Al setembre es lliuren els lots a les famílies i al juny cal 

que es retornin en bon estat. 

 

 

LLIBRES SOCIALITZATS 

1r i 2n 
Lectures llengua 

catalana 

3r, 4t, 5è, 6è 

Llengua catalana 

Llengua castellana 

Anglès (classbook) 

Medi natural i social 

La resta de llibres els haurà de comprar la família. 

COMPROMISOS 

L’escola es compromet a : 

- Esgotar la vida del llibre per plantejar un canvi, a 

excepció que es cregui convenient fer-ho abans per 

raons pedagògiques argumentades davant el consell 

escolar. 

- Fomentar els valors del projecte des de les aules. 

- Fer la recollida dels llibres. 

- Cobrar la quota de socialització. 

- Revisar l’estat dels llibres. 

Les famílies i els nens i nenes es comprometen a: 

- Respectar les dates de retorn dels llibres. 

- Reposar els llibres malmesos o extraviats 

- Tenir cura dels llibres. 

- Revisar l’estat dels llibres. 

L’AFA es compromet a: 

- Revisar l’estat dels llibres. 

- Preparar els lots dels llibres. 

- Fer l’entrega dels lots dels llibres. 

 

 

 

PAGAMENT QUOTES I CALENDARI 

Totes les quotes es paguen a través de TPVescola, a 

través de l’APP TPVescola o al web www.tpvescola.com 

Cal que seleccioneu els diferents conceptes segons el 

curs dels vostres fill/es. I cal fer un pagament per fill/a. 

En cas de més d’un/a fill/a, la quota de l’AFA constarà en 

el compte del/a fill/a més gran 

 

 

 

* MATERIAL¹ INNOVAMAT² SOCIALITZACIÓ
3 

AFA
4 

P3 80€  15€ 30,20€ 

P4,P5 80€  15€ 
30,20€ 

 

1r,2n 80€ 
40€ 15€ 

30,20€ 

3r,4t 

 

80€ 
40€ 35€ 

30,20€ 

5è,6è 
80€ 

40€ 35€ 
30,20€ 

 (1)MATERIAL I AUDIOVISUALS: material escolar (llapis, 

goma, regle, pintures, llibretes, llibretes, carpetes, 

agenda, etc.) i adquisició i reposició de material 

informàtic i audiovisual (ordinadors, projectors, 

monitors interactius, etc.).  

(2)INNOVAMAT: material individual, material d’aula i 

plataforma digital. 

(3)SOCIALITZACIÓ: llibres de text socialitzats i material 

digital (chromebooks i tauletes). 

 (4)AFA: accés al servei de socialització de llibres i 

chromebooks, tauletes, extraescolars, acollides, etc. 

Quota per família. 

PAGAMENT QUOTES 22 de JUNY al 16 DE JULIOL 


