
  

 
 

Assumpte: Projecte de Socialització i 

subvenció per la compra del dispositiu 

informàtic 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Com la majoria bé sabeu, des de fa 10 anys al nostre col·legi hem comptat amb 

un Projecte de Socialització per als cursos de 3r a 6è de Primària. La majoria 

de les famílies s’hi han adherit, i ens ha permès que paguéssim només un 33% 

del cost de compra d’aquells llibres socialitzats i ha propiciat l’educació dels 

nostres fills en valors com el respecte al medi ambient o la cura de les coses 

comunes. 

 

En paral·lel, i de manera molt intensiva en els 2-3 últims anys, el col·legi ha estat 

treballant en el seu projecte pedagògic, preveient que podria implicar un 

important canvi en els materials a ser emprats a l’aula.  

 

Per això, des del col·legi i el Projecte de Socialització, durant aquests anys s’ha 

fet una intensa labor d’estalvi i de contenció de despesa sobre els materials a 

adquirir per Socialització. Això ha permès, a partir de la quota que pagàvem pels 

llibres socialitzats, generar una bossa econòmica que podríem revertir en els 

nous materials necessaris per a què els nostres fills i alumnes puguin seguir els 

seus estudis. 

 

El projecte pedagògic VIRSA 2025 inclou una forta aposta per la digitalització de 

l’ensenyament, i el curs vinent es dona un pas més. Les famílies que rebem 

aquesta carta hem estat informades ja que aquest final de curs haurem 

d’adquirir els dispositius electrònics amb els serveis inclosos de programari i 

control que se’ns indiquin, la qual cosa representa una despesa econòmica.  

 

 

 

 



 

 

El Projecte de Socialització doncs, s’adapta a la nova situació. La bossa 

econòmica generada aquests anys contribuirà a reduir la despesa monetària 

que suposa la compra del dispositiu per part de les famílies. La quantitat 

destinada a cada alumne serà en funció dels anys que hagi format part i participat 

del Projecte de Socialització: 

 

L’any vinent 
faran curs 

Van començar 
socialització 

Anys en 
projecte 

% ajuda Ajuda a l’alumne (el valor final 
pot variar lleugerament) 

5è Primària 19-20 2 50% 63,93 € 

6è Primària 18-19 3 75% 95,90 € 

1r ESO 17-18 4 100% 127,87€ 

2n ESO 16-17 4 100% 127,87 € 

 

Aquest ajut econòmic es veurà reflectit en el rebut de l’escola d’octubre de 

2021. Hi trobarem aquest concepte que, en comptes de sumar, resta a la 

quantitat total del rebut.  

 

El nou format de materials pedagògics implica altres canvis que s’aniran 

informant als diferents nivells educatius:  

 

- La compra de llicències digitals per a les diferents matèries es farà 

directament a través del col·legi, ja que això permet obtenir-les a millor 

preu. 

 

- A 5è i 6è de Primària només se socialitzarà el llibre de text d’anglès 

(classbook), pel qual es cobrarà una quota del 20% del seu cost de 

compra. Es mantindran també llibres (de Medi Social i Natural) com a 

biblioteca d’aula, pels quals es cobrarà una quota del 10% del seu cost de 

compra.  

Rebeu una cordial salutació, 

AMPA i Equip directiu 
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