Sant Quirze del Vallès, 27 de Juny de 2008.

Ens trobem en el segon any d’aplicació del nostre projecte de
socialització dels llibres de text.
En el primer any, el de la implantació, vàrem haver de vèncer algunes
reticències dels pares. Un cop superades aquestes, tothom va considerar que
malgrat els primers problemes, aquest sistema és una gran troballa.
Hem anat corregint els problemes que han sorgit, i hem mirat de implicar
d’una forma més directa als pares/mares.
Aquest any, el que serà el 3er. haurem de fer front a un canvi en el
currículum escolar, amb el que això significarà. El gestor de tot plegat
(l’Associació de Pares i Mares), haurà d’encarar la compra de més de 200 llibres
nous, a banda clar, de les reposicions necessàries originades pel desgast dels
llibres encara en us i en vigència.
Com que l’aposta, va ser una aposta en ferm, i molt conscient. El passat
dia 12 de Juny, en Assemblea Extraordinària dels pares/mares de l’escola, es va
aprovar, un increment en la quota que fins ara aplicàvem a les famílies, per tal
de poder adquirir (i reiterem, en el nostre tercer any de funcionament) aquests
més de 200 exemplars, i preveient a més, que en el proper curs 2009-2010 el
canvi curricular afectarà als cursos superiors (5è. i 6è.) i per tant tindrem un
nivell de despesa similar (8.000€ dividits en dos cursos), per la qual cosa volíem
refermar així el nostre compromís amb el projecte engegat.
A banda del criteri econòmic, els altres objectius que ens vam marcar,
pensem que han estat entesos i la cultura del reciclatge està creant un pòsit en
l’escala de valors de la mainada, també pensem que hem assolit un tercer
objectiu, que era el de fer entendre als nostres alumnes que estan disposant
d’un material que no és de la seva propietat i que han de mirar de llegar-lo en el
millor dels estats possibles als seus companys d’escola.
Per tot plegat i malgrat els obstacles que ens hem trobat i de ben segur
haurem de continuar superant, creiem que la decisió que varem prendre
d’engegar aquest projecte ha estat del tot encertada.
Josep Gasulla I Muntané.
Vocal de la Comissió de seguiment i gestió.
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