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Justificació del projecte

Sant Quirze del Vallès és població de la comarca del Vallès Occidental.
La nostra escola, Taula Rodona, funciona  des del curs 2005/06 i actualment tenim escolaritzats 
alumnes fins a 3er d’Educació Primària.

Al nostre poble hi ha d’altres escoles d’Educació Primària que ja tenen en marxa projectes de 
socialització de llibres i material escolar.

Considerem que comptem amb una AMPA suficientment motivada com per a portar a terme el 
projecte de reutilització amb l’ajuda de les famílies i del claustre de mestres.

També  pensem  que  l'execució  pràctica  d’aquest  projecte  ens  portarà  necessàriament  a  la 
implicació activa de tota la comunitat educativa: claustre de professors, sector pares i alumnat.

En definitiva, des d’una idea inicial basada en avantatges econòmics s’ha de passar a un reforç de 
l’educació en valors com són el respecte per allò que és de tots, la solidaritat i l’esperit cooperatiu.

La idea de la socialització del llibres no és nova al centre, i de fet en els darrers cursos s’han donat 
passes en aquesta direcció. El centre fa una despesa important en reprografia (paper, cartutxos...) 
per facilitar a l’alumnat fitxes i material de treball. A més a més, actualment, i per reduir la despesa 
familiar, no es demana llibre de text de l’àrea d’educació visual i plàstica ni educació artística.

En la sessió del Consell  Escolar  de data 25 de març del 2010 els membres del Consell,  per 
unanimitat,  varen  acordar  assumir  el  compromís  de  participar  per  un  mínim  de  tres  cursos 
escolars en el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text basat en 
l’Ordre EDU/ 123/ 2010 d’1 de març.

Projecte

El projecte pretén la màxima socialització de llibres de text i de lectura en el cicle mitjà (3er i 4rt) a 
curt termini, en el cicle superior (5è i 6è) a mitjà termini, i en el cicle inicial (1er i 2on) a llarg 
termini.

Cal definir  en aquest punt  què és la socialització de llibres de text.  Per socialització entenem 
generar un dipòsit de llibres de text i de lectura propietat de l'escola, de tal manera que les famílies 
no hagin de comprar llibres nous quan l'alumne canvia de curs per aprofitar-los només un any, 
sinó que l'alumne disposi dels llibres propis del curs en qualitat de préstec. L’alumne en fa ús 
durant tot el curs, i en acabar els retorna a l’escola per ser reutilitzats el curs següent per un altre 
alumne. Cal plantejar-se una durabilitat dels llibres de 3 o 4 anys.

Només es socialitza el material reutilitzable: llibres de text, diccionaris, atles, llibres de lectura...No 
inclou els quaderns de treball i el material fungible (que quedarà com a propietat i despesa de les 
famílies).

El  projecte  no  serà  d'aplicació  obligatòria  a  tots  els  alumnes.  Les  famílies,  voluntàriament, 
s'inscriuran al projecte de socialització segons el seu desig.

Hi ha la obligació a ser soci de l'AMPA per participar-hi,  degut a que principalment és des de 
l'AMPA que s’ha pres aquesta iniciativa, i a qui més feina li suposarà tirar-ho endavant i fer-ne un 
bon seguiment.
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Objectius i Motivacions

• Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text i lectura.

• Afavorir la gratuïtat per a les famílies amb rendes més baixes, en complementar la reducció 
amb les  beques i  ajuts  que amb aquesta finalitat  concedeix  el  Departament  d'Ensenyament  i 
l’Ajuntament.

• Fomentar la responsabilitat en el manteniment del llibre de text.

• Fomentar valors com la solidaritat, el respecte al bé comú i la capacitat de compartir.

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

• Educar per al consum racional i sostenible, l’estalvi ecològic i econòmic.

• Fomentar la cooperació entre alumnat, famílies i professorat.

• Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.

• Millorar qualitativament i quantitativament els recursos didàctics disponibles al centre.

Procediment

Cal,  en el moment de definició del projecte, deixar clar que la planificació està supeditada als 
recursos econòmics disponibles per al projecte. Inicialment no es disposa de cap import monetari, 
motiu per el qual el primer any (curs 2010/2011) el funcionament serà diferent als següents. En 
punts posteriors s'explicaran les acciones fetes i les que estan per fer.

Comissió mixta de seguiment i gestió

Es crea la Comissió de seguiment i gestió dels llibres de text que s’encarregarà de la gestió i 
supervisió del projecte.

Composició

- President del Consell Escolar i Director del Centre

- Presidenta de l‘AMPA i de la Comissió

- Secretària del Centre i de la Comissió

- Membre del Claustre de professors

- Representant Sector pares
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Funcions

- Definir i impulsar el projecte per tal d'aconseguir la màxima quantitat possible de llibres 
per socialitzar.

- Aconseguir la màxima implicació de famílies i mestres en el projecte i la nova forma de 
fer que el projecte defineix.

- Mantenir el llistat d'alumnes i llibres que entren en el projecte.

- Definició dels criteris que definiran si un llibre concret està en un estat que el permet 
ser socialitzat.

- Fer un estudi  anual  dels  resultats  de l’aplicació del  projecte,  avaluar  modificacions 
necessàries per l’òptim funcionament, revisió dels llibres i de les quotes.

- Recollida, revisió i manteniment dels llibres socialitzats a final de curs.

- Determinació, segons l’estat dels exemplars existents i de les necessitats del moment, 
de les compres requerides.

- Solució de possibles incidències.

- Assegurar el reciclatge del material que es vagi retirant.

- Gestió de recursos econòmics i control de la comptabilitat, informant periòdicament al 
Consell Escolar i a l'AMPA.

- Elaboració de la memòria anual.

- Lliurament de la justificació de despeses. Es seguiran les instruccions del Departament 
a tal efecte.

La Comissió es reunirà, per defecte, cada trimestre, per tal de fer un seguiment de les incidències 
que es puguin produir al llarg del curs.

Finançament

Es preveuen les següents fons de finançament:

◦ Subvenció del “Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i 
material curricular”, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

◦ Quota d'inscripció de l'alumne al projecte de socialització.

◦ Quota anual de manteniment i reposició.

◦ Altres possibles fons de finançament.

En el moment de definició del projecte, es desconeix la quantia de la subvenció de la Generalitat, 
que és variable a decisió del Departament, així com el moment en que arribarà la subvenció.

Les quotes d'inscripció i de manteniment les defineix la Comissió.

Escola Taula Rodona 5 de 9



Una de les tasques de la Comissió, un cop ja en funcionament el projecte, serà la de fixar la quota 
d'inscripció al projecte, la qual es considera que hauria de ser propera, mai superior, al preu del 
primer lot de llibres socialitzables. A mode informatiu i orientatiu, per a fer un càlcul aproximat 
d’aquest import, s'ha agafat el llistat de llibres de 3er, del curs escolar 2009/2010, calculant l'import 
dels llibres que haurien de ser socialitzables:

En lletra cursiva i subratllat s'han marcat els llibres que es consideren socialitzables. L'import total 
d'aquests  llibres  socialitzables  és  de  164,40€.  Així  doncs,  la  quota  d’inscripció  al  projecte,  si 
s’hagués implantat en aquest curs 2009/2010, seria propera, mai superior a 164,40€. La quota 
definitiva  la  calcularà  la  Comissió  un  cop  es  tinguin  els  preus  definitius  dels  llibres  del  curs 
2010/2011.

Protocol del projecte

Finalitzant curs 2009/2010

Aprovació del projecte de socialització, i sol·licitud de subvenció al “Programa cooperatiu per al 
foment de la reutilització de llibres de text i material curricular”, del Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Per  part  del  Claustre  de  professors,  es  fa  un inventari  dels  llibres  existents  o  cedits  per  les 
famílies. Es demana a les famílies, vulguin formar part del projecte o no, que lliurin voluntàriament 
els llibres usats.

El Claustre estableix els llibres que necessita per al proper curs 2010/2011, en els nivells de 3er i 
4rt,  alhora  que  proposa  els  que  són  susceptibles  de  socialització.  El  Claustre  assegurarà  la 
permanència mínima de tres cursos escolars per als llibres de text escollits. El Claustre assumeix 
que el treball a l'aula incideixi en el respecte al material, fomentant l’ús de fulls separats o llibretes 
per a fer les activitats o exercicis corresponents.

Es demana a les famílies dels alumnes de 3er i 4rt que aquest any 2010/2011 comprin i paguin el 
lot sencer dels llibres, ja sigui particularment o a través de l'AMPA, tal i com s'ha fet en els anys 
anteriors al projecte.

Les famílies que, voluntàriament, s'adscriguin al projecte, hauran de firmar el Contracte Família-
Escola,  mitjançant  la  Comissió  del  projecte.  Aquests  alumnes  no  hauran  de  pagar  la  quota 
d'inscripció al projecte, ja que s'han de fer càrrec de la compra del lot. A final de curs hauran de 
donar la totalitat dels llibres socialitzables a l'Escola.
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CURS EDITORIAL LIBRO PREU SOCI AMPA PREU NO SOCI
3r GALERA TEXT PROJECTE TRAM ( llengua catalana) 23,41 € 27,54 €
3r GALERA TEXT QUEDERN D´ACTIVITATS ( llengua catalana) 9,04 € 10,63 €

3r GALERA TEXT 23,41 € 27,54 €
3r GALERA TEXT QUEDERN D´ACTIVITATS-MATEMÁTIQUES 3 9,04 € 10,63 €

3r CRUILLA LEER Y ESCRIBIR 3r (Projecte 3.16) ( llengua castellana) 22,98 € 27,04 €

3r OXFORD SURPRISE 3-CLASS BOOK 17,54 € 20,63 €
3r OXFORD SURPRISE 3-ACTIVITY BOOK 15,16 € 17,84 €

3r GALERA TEXT 23,41 € 27,54 €
3r CRUILLA 4,32 € 5,08 €

3r SM 5,78 € 6,80 €

3r CRUILLA 5,78 € 6,80 €

3r EDEBÉ 6,38 € 7,50 €

3r GALERA TEXT 21,68 € 25,50 €

3r GALERA TEXT 14,03 € 16,50 €
3r AGENDA ESCOLAR 6,20 € 6,20 €

208,13 € 243,77 €

PROJECTE TRAM- CICLE MITJÁ ( metamátiques)

PROJECTE TRAM ( conoxeiment del medi)
QUADERN D´ACTIVITATS  (Projecte 3.16) ( música i dansa)

MINI VA A ESQUIAR ( llibre de lectura de literatura  castellana)

EL PAIS DE LES CABRES( Col-lecció Vaixell de vapor série blava)

L´ESCOLA DELS PIRATES ( Agustín Fernández Paz)

DIDAC ( diccionari de catalá)

LECTURES 3- PROJECTE TRAM ( Cicle mitjá) 
 

    TOTAL 3r     



Les famílies o l’AMPA fan la compra de tots els llibres, donants els llibres socialitzables  dels 
alumnes inscrits en el projecte a la Comissió, per a que aquesta, amb l'ajuda voluntària de pares i 
mares, els inventariï, els etiqueti, i els retorni a les famílies.

La Comissió definirà els criteris que determinaran, depenent del seu estat, si un llibre socialitzat es 
pot reutilitzar el següent any, o si cal reposar-lo.

Durant el curs 2010/2011

Promoció del projecte a la totalitat de les famílies de l'escola.

Està prevista l'arribada de la subvenció del Departament durant aquest curs, un cop ja començat. 
Un cop conegut l'import de la subvenció, a la Comissió s'hauran de definir les quotes d'inscripció 
al projecte, així com la de manteniment anual corresponent a l'any 2011/2012.

Finalitzant curs 2010/2011

Inscripció dels nous alumnes al projecte, mitjançant la firma del Contracte Família-Escola. S'haurà 
de pagar la quota d'inscripció al projecte.

L’AMPA fa la  compra de tots els  llibres nous del  curs 2011/2012 directament a les editorials, 
donant els lots dels alumnes inscrits en el projecte a la Comissió, per a que aquesta, amb l'ajuda 
voluntària de pares i mares, els inventariï, els etiqueti, i els retorni a les famílies.

La Comissió recollirà els llibres de 3er i 4rt corresponents a lots socialitzats i utilitzats durant el 
present  curs,  fent  la  revisió  dels  mateixos.  El  que  es  consideri  no  aprofitable,  la  família 
responsable del llibre durant l'any haurà de pagar un llibre nou.

Curs 2011/2012 i posteriors

A partir d'aquest any escolar, el procediment ha de ser repetitiu any a any:

• Incorporació de nous alumnes al  projecte (firma del  Contracte i  pagament  de la  quota 
d'inscripció), amb la compra de nous lots si és necessari per al curs concret.

• A final de curs, les famílies dels alumnes que estan en el projecte hauran de pagar la quota 
anual de manteniment per seguir en el projecte el següent any.

• A principi de curs, préstec del llibres reutilitzats als alumnes inscrits al projecte. Revisió junt 
amb les famílies de l'estat dels mateixos, per tenir controlats per ambdues parts canvis d'estat a 
final d'any.

• A final de curs, revisió dels llibres utilitzats durant el curs, comparant canvis d'estat de la 
revisió feta a principi d'any, i compra de noves unitats dels no utilitzables per al curs concret.
•

Anualment  es  farà  una  enquesta  de  satisfacció  entre  les  famílies  adscrites  al  projecte.  La 
Comissió realitzarà els canvis que consideri oportuns, ja sigui en quant a l'import de les quotes, ja 
sigui en quant a la forma de funcionar.
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Contracte Família-Escola

El Contracte és firmar un compromís entre la família de l'alumne que entra en el projecte i l'Escola, 
titular del dipòsit de llibres socialitzats.

Comporta:
◦ El pagament de la quota de l'AMPA.
◦ El pagament de la quota d'inscripció al projecte, excepte els alumnes que faran 3er i 4rt 
durant l'any 2010/2011.
◦ El pagament de la quota anual de manteniment, a partir del segon any en el projecte.
◦ El retorn del llibre a final d'any en bones condicions d'ús.
◦ La família es compromet a abonar el preu del llibre que no es retorni en les condicions 
adients pel seu ús l'any escolar posterior.

Annex 1. Comissió de seguiment i gestió de llibres de text.

En el moment de definició del projecte, els membres que han preparat el present projecte i que, 
voluntàriament, hem format la Comissió, som:

- President del Consell Escolar i Director del Centre
Juli Moltó i Serra

- En representació de la Presidenta de l‘AMPA i també membre de la Junta de l'AMPA, 
assumint la Presidència de la Comissió

Yolanda Villafaina
- Secretària del Centre i de la Comissió

Josefa Jerez Fernández
- Membre del Claustre de professors

Maria del Mar Guerra Negre
- Representant Sector pares

Lluís Martínez
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Annex 2. Exemple de Contracte Família-Escola
Els pares de l’alumne/a................................................................................................
que realitzarà .................... curs de Primària durant l'any escolar .........../........., es comprometen 
en la participació del sistema de reutilització de llibres de text en els termes següents:

1.  Ens  comprometem  a  l’abonament  de  la  quota  d'inscripció  al  projecte  que,  per  al 
curs .........../......... serà de  ................€
Aquest abonament es carregarà al compte que hem fet constar al centre
per les despeses habituals del curs.
(* Queden exclosos d’aquest pagament els alumnes de 3er i 4rt en el curs 2010/2011 que facin la 
compra del lot de llibres per a l’entrega dels mateixos al projecte ) 

2.  Tindrem  el  dret  en  la  participació  de  forma  automàticament  prorrogable  fins  al  final  de 
l’escolarització de Primària del nostre fill/a en aquest centre, sempre que mantinguem l’abonament 
de les quotes en els terminis i  les quantitats fixades anualment per la Comissió específica del 
projecte.

3. Ens comprometem a ajudar el nostre fill/a a conservar en bon estat el material socialitzat i a 
reposar-lo en el cas de pèrdua o deteriorament.

4. A partir del curs ........../......... i fins al final de la seva escolarització en aquest centre, el nostre 
fill/a tindrà dret a disposar d’un lot de llibres del fons de material socialitzat que estigui en raonable 
estat de conservació, sempre que mantinguem l'abonament de les quotes en els terminis i  les 
quantitats fixades anualment per la Comissió específica del projecte, i respectem la totalitat de 
compromisos del present document.

5. Tindrem el dret de deixar de participar en el sistema de llibres de text socialitzats si:

5.1. Comuniquem a la secretaria del centre el nostre desig de no continuar participant, 
abans del mes de juny del curs anterior al que es deixa de participar.

5.2. No abonem la quota en els terminis indicats.

6. El centre ens comunicarà per escrit l’import i el termini de pagament de la quota anual per el 
següent curs escolar abans de la finalització del present curs.

7. Als efectes de participació, signem aquest document i el lliurem al centre, que així mateix, ens 
donarà una còpia com a resguard del compromís adquirit.

_____________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal

_____________________
DNI número

______________
(Signatura)

Sant Quirze del Vallès, a                      de                   del           .

( Signatura de la Direcció i Segell del centre )
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