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SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
Què és?
L‘EOI Lleida promou la socialització i reutilització dels llibres de text d’anglès i
d’espanyol per estrangers dels diferents nivells que s’estudien a l’escola. El fet
de socialitzar un llibre implica fer-ne un ús comunitari en lloc de particular ja
que es tracta de compartir-lo entre l’alumnat per tal d’allargar-ne la seva utilitat.
L’alumne/a responsable del llibre es compromet a tenir-ne cura durant el curs, i
en acabar retornar-lo a l’escola a fi de ser reutilitzat el curs vinent per una altra
persona.
Objectius


Reduir la despesa en llibres.



Fomentar la cura del material didàctic.



Fomentar els valors de solidaritat, responsabilitat i la capacitat de compartir.



Promoure la cultura de les tres R: recuperació, reutilització i reciclatge dels
recursos.



Fomentar el consum racional i sostenible, l’estalvi ecològic i econòmic.



Involucrar tota la comunitat del centre en projectes educatius europeus que
tenen com un dels principals objectius la sostenibilitat.



Millorar qualitativament i quantitativament els recursos didàctics disponibles al
centre.
Qui hi pot participar?
L’alumnat d’anglès i d’espanyol per estrangers de tots els nivells que s’estudien
a l’EOI Lleida i que té dret a les bonificacions i/o exempcions generals
publicades al web www.eoilleida.cat
Què cal fer per formar part del projecte?



Omplir el document individual de compromís amb el projecte.



Per poder participar-hi és necessari pagar una quota anual de 10 euros. A
banda de la quota de socialització, també és imprescindible abonar un dipòsit
de 10 euros que es retornarà un cop es tornin els llibres.
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Quin compromís adquireix l’estudiant que s’adhereix al projecte?


Fer un bon ús dels llibres.



Retornar els llibres a l’escola en finalitzar el curs escolar.



Reposar el llibre o llibres que s’hagin perdut o que hagin rebut un ús inadequat



Si un/a alumne/a marxa de l’escola abans de finalitzar els curs ha de retornar
els llibres socialitzats abans de marxar.

Criteris d’adjudicació
La comissió de socialització de llibres valorarà les sol·licituds rebudes per tal
d’adjudicar els llibres. En cas que hi hagi més sol·licituds que llibres
disponibles, la comissió adjudicarà els llibres seguint els paràmetres dictats pel
Departament D’Educació en quant a bonificacions i exempcions.
Cada exempció sumarà 1 punt i cada bonificació 0.5.

