
 
 

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES: EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (3 A 12 ANYS) 
 
 
Benvolguts pares i benvolgudes mares, 
 
Des del passat curs 2020/2021 l’Ajuntament de Torres de Segre es fa càrrec del cost dels llibres 
dels infants empadronats al municipi i que estiguin matriculats en centres públics d’Educació 
Primària. Tal com ens vàrem comprometre, aquesta mesura també s’aplicarà al curs 2021/2022. 
 
Per tal de portar-ho a terme, es va escollir el model de SOCIALITZACIÓ/REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES (en aquells centres en els quals el model està instaurat) i en els centres en què no es 
disposi de model de SOCIALITZACIÓ es valorarà cas per cas la forma de realitzar-ho, amb la 
voluntat que les famílies no hagin d'assumir cap cost per la utilització dels llibres.  
 
El model de SOCIALITZACIÓ/REUTILITZACIÓ DE LLIBRES aporta, entre altres, els següents 
beneficis: reduir els residus generats, fomentar el respecte envers el material comunitari i disminuir 
el cost econòmic que suposa la seva compra, entre d’altres. 
 
Per tal d’inscriure als infants beneficiaris de la beca dels llibres, es prega que les famílies 
completin el present formulari i que el presentin a l’Ajuntament o bé que el remetin per 
correu electrònic a llibrestorressegre@gmail.com, abans del dia 31 de juliol de 2021.  
 
S’haurà d’aportar la següent documentació: 

• Formulari de sol·licitud completat i signat 

• Còpia del Document d’identitat dels representants legals dels infants 

• Justificant de transferència de la quota de l’AMPA 

 
Normes a seguir en el moment que us acolliu a la reutilització dels llibres: 

• Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text i a retornar-los 
al centre en finalitzar el curs escolar, així com a pagar-los en cas de pèrdua o 
deteriorament que impedeixi reutilitzar-los posteriorment. 

• Les famílies hauran d’haver abonat la quota de l’AMPA del centre. 
 
 
FUNCIONAMENT ESCOLA CARRASSUMADA 
 
L’ESCOLA CARRASSUMADA DE TORRES DE SEGRE, té instaurat el model de 
SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES. 
 
A partir del curs 20/21, la gestió del Banc de Llibres va ser assumida per l’Ajuntament, qui 
gestionarà el Banc de Llibres també el curs 21/22 amb el suport del Quiosc Teresita qui realitza la 
revisió, adquisició, folrat i repartiment dels llibres a les famílies. 
 
Un cop vençut el termini de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament facilitarà a Quiosc Teresita el 
llistat de beneficiaris del programa de SOCIALITZACIÓ. 
 
Les famílies dels alumnes beneficiaris no hauran d’abonar el cost dels llibres lectius i d’activitats, 
així com els llibres de lectura que designa el centre, que els hi seran lliurats durant el mes de 
setembre de 2021, abans de l’inici del curs escolar. 
 
Els llibres lectius i de lectura, s’hauran de retornar en finalitzar el curs i les famílies es fan 
responsables de l’estat del llibre, tal com es venia fent fins a la data, havent d’abonar el cost d’un 
llibre nou si es fa un mal ús.  
 
Els llibres d’activitats que es lliuraran a les famílies (per exemple P3-P5 i cicle inicial) no s’hauran 
de retornar en finalitzar el curs escolar. 
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FUNCIONAMENT EN ALTRES CENTRES 
 
Les famílies dels alumnes empadronats al municipi de Torres de Segre i que cursin estudis en 
centres públics d’educació infantil i primària, són beneficiaris de la gratuïtat dels llibres. 
 
Per tal de poder determinar el nombre d’infants, analitzar el model disponible al centre i oferir la 
gratuïtat dels llibres, es requereix la presentació de la present sol·licitud d’inscripció al programa. 
 
Tanmateix es prega que les famílies que han hagut d’abonar diners a compte en concepte de 
reserva de llibres, acompanyin el justificant juntament amb la present sol·licitud.  
 
 



 

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ: EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

NOM PARE/MARE/TUTOR:________________________________________________________ 

ADREÇA DOMICILI EN QUÈ S’ESTÀ EMPADRONAT:__________________________________ 

MUNICIPI: TORRES DE SEGRE                  TELÈFON:_________________________________  

CORREU ELECTRÒNIC:__________________________________________________________ 

CENTRE  

- ESCOLA CARRASSUMADA   

- ALTRE:____________________________________________________________________* 

 * TELÈFON CONTACTE ESCOLA/AMPA_______________________________________ 

NOM DE L’ALUMNE/A:___________________________________________________________ 

CURS - 21/22:___________________________________________________________________ 

OBSERVACIONS:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Informació de Protecció de Dades de Caràcter Personal 

Responsable de Tractament: Ajuntament de Torres de Segre 
Finalitat: Gestió del servei de Banc i Beca de Llibres 
Destinataris: Teresita Alférez, AMPA Escoles on els infants estiguin matriculats 
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades, portar-los segons l’establert al RGPD i a la LO 
3/2018 
 

 
Autoritzo al tractament de les meves dades segons la Política de Protecció de Dades de 
l’Ajuntament de Torres de Segre 

 
Autoritzo a la recepció de comunicacions per correu electrònic relacionades amb el servei. 
 
Autoritzo que l’Ajuntament de Torres de Segre realitzi les comprovacions oportunes per tal de 
verificar el compliment dels requisits per tal de gaudir del programa (padró Municipal, matricula 

a centres públics, abonament de les quotes d’AMPA dels centres, etc.) 
 
 
Torres de Segre, a ____ de____________ de 2021 
 
Signatura/es tutor/s legals 
 
  

 

 

 

 


