PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ
DELS LLIBRES DE TEXT
DE L’ESCOLA “EL TURONET”
INTRODUCCIÓ.
Existeixen diferents motius que han fet que la comunitat educativa de l’escola El
Turonet, hagi decidit engegar un projecte com aquest. Entre aquests, podríem citar el
que recull la nostra llei de lleis en el seu article 27.4 i que diu: “l’ensenyament bàsic
serà obligatori i gratuït sense cap mena de restricció”. Un altre el podríem trobar fent
referència a motius ecològics, pensant amb l’aprofitament de recursos, en el seu
estalvi. Però creiem que el principal motiu segueix sent intentar realitzar una tasca
educativa. Que volem dir amb això, doncs no res més, que intentar de fer entendre
als nostres infants (fills, alumnes), que no estan sols, que hi han d’altres al seu voltant
que es mereixen ser respectats. Aquest projecte el que vol és aportar. Ajudar en la
solidificació d’uns valors necessaris per la convivència.
OBJECTIUS GENERALS.
-

-

-

Compensar les desigualtats econòmiques entre les famílies. Que cap nen/a
de l’escola es senti marginat per la mancança d’un material que la resta
d’alumnes si que en disposi.
Assegurar que tots els alumnes tinguin les mateixes possibilitats materials
d’aprenentatge, tot intentant reduir-ne la despesa familiar.
Educar en valors com el respecte pel medi ambient, els companys,
fomentar el consum raonable, el reciclatge, tenir cura de la propietat
aliena...
Publicitar tant com sigui possible el projecte dins la mateixa escola,
intentant fer-lo partícip en festes, per exemple: Sant Jordi,
agermanaments amb altres escoles...

OBJECTIUS ESPECÍFICS.
Mantenir als pares permanentment informats de la situació en que es
troba el projecte mitjançant assemblees, comunicats, articles a la web, i
implicar-los en la cura del material per part dels seus fills.
Afavorir l’intercanvi i el reciclatge de llibres entre els alumnes.
Mantenir i augmentar la borsa de llibres gràcies a les cessions dels
alumnes.
Intentar optar a subvencions de les administracions que vulguin cooperar
amb aquest projecte.
Intentar implicar-hi també a alguna editorial.
CRITERIS PER A LA INCLUSIÓ D’UN LLIBRE EN EL PROJECTE.
-

-

-

Els llibres susceptibles de ser socialitzats no han de ser fungibles.
Els llibres han de comptar amb una mínima garantia per part de l’editorial
de la no introducció de canvis (no forçats), com per exemple de paginació,
que dificultin el seu us quan convergeixin diferents edicions.
Valorar individualment (per família) la inclusió dels llibres de lectura
obligada en el curs. Des de l’escola entendríem que aquests no en
formessin part, ja que incorporen una càrrega d’emocions personals.
Llibres de informació generalitzada, atles, diccionaris... haurien de ser de
socialització obligada.

QUINS LLIBRES NO SERAN ACCEPTATS PER “LA BORSA DE LLIBRES”.
-

-

Aquells llibres que estiguin estripats, els faltin fulls, tinguin guixades amb
bolígraf, retolador... que impedeixin la correcta lectura, o bé interfereixin
amb la feina.
Tots els altres aspectes que la comissió creada a tal efecte consideri
oportuns.

NIVELLS EDUCATIUS I NOMBRE D’ALUMNES QUE PARTICIPARAN EN L’INICI DEL
PROJECTE.
Ara que ens hem decidit a implantar aquest projecte, volem fer-lo extensiu als
cursos de 3er, 4rt, 5è i 6è, pensant que en un futur, el aquest model ha de ser
extrapolable a tots els cursos.
Per tant com que som una escola d’una sola línea el nombre d’alumnes serà d’un
centenar.
Nota.- En document adjunt hi figura un llistat detallat del alumnes acollits en el
projecte.

LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL SOCIALITZAT 2006
-

LLENGUA CATALANA 3 (Ed. Castellnou edicions)
LENGUA CASTELLANA 3 (Ed. Castellnou edicions)
LLENGUA CATALANA 4 (Ed. Castellnou edicions)
LENGUA CASTELLANA 4 (Ed. Castellnou edicions)
MEDI NATURAL CICLE MITJÀ (Editorial Barcanova)
MEDI SOCIAL I CULTURAL CICLE MITJÀ (Ed. Barcanova)
MEDI NATURAL 5 (Ed. Vicens Vives)
LITTLE DETECTIVES – Pupil’s book
MEDI NATURAL 6 (Ed. Vicens Vives)
LITTLE DETECTIVES – Pupil’s book

LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL SOCIALITZAT 2007
-

MATEMÀTIQUES M 1 (Editorial Barcanova)
MATEMÀTIQUES M 2 (Editorial Barcanova)
MATEMÀTIQUES CS 1 (Editorial Barcanova)
LLENGUA CATALANA BUFI 5 (Ed. Vicens Vives)
LENGUA CASTELLANA ZAPÍN 5 (Ed. Vicens Vives)
MATEMÀTIQUES CS 2 (Editorial Barcanova)
LLENGUA CATALANA BUFI 6 (Ed. Vicens Vives)
LENGUA CASTELLANA ZAPÍN 6 (Ed. Vicens Vives)

ESTABLIMENT DE QUOTA.
Pel que fa a la implantació d’una quota, hem decidit que en el primer any de
funcionament, la quota queda substituïda per la cessió amb caràcter gratuït (i
mitjançant un contracte signat pel pares) del conjunt de llibres que en l’apartat
anterior hem esmentat.
Un cop el haguem consolidat el projecte, és a dir en el segon any, repercutirem
per alumne que gaudeixi del préstec dels llibres d’una quota de 9€, que carregarem
des de l’AMPA durant el primer trimestre del curs. Aquesta quota anirà destinada a
cobrir el manteniment i compra del material que no es pugui aprofitar o bé perquè
s’ha malmès per l’ús o bé perquè s’hagi decidit renovar per obsolet.
PRESSUPOST D’INICI DE PROJECTE.
En document adjunt, fem constar el cost efectiu que va tenir la implantació de
la reutilització de llibres en aquesta escola pels nivells que varem decidir (veure
factura).

El cost aproximat que pot tenir en els anys següents fa de molt mal dir, per
diferent motius, un d’ells és que des d’el col·lectiu de mestres ens han demanat, vist
l’èxit de la iniciativa, la incorporació de nous llibres a la borsa. Malgrat tot des de
l’Ampa estimem un cost aproximat per any d’aplicació (compra de nou material i
reparació del malmès) d’uns 700 – 900 €, sempre que no haguem de fer front a la
renovació total de llibres motivada per canvis en currículums acadèmics.
COMPONENTS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
PRESIDENT CONSELL
PROFESSOR
SECTOR PARES
SECTOR PARES
SECRETARI CENTRE

Pia Buxeda
Maria Lluïsa Perich
Josep Gasulla
Salut Pastor
José Antonio Cebrián

TASQUES ESPECÍFIQUES A REALITZAR PREVIES A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE
PER PART DEL CONSELL ESCOLAR.
PASSOS A SEGUIR PER IMPLANTAR LA SOCIALITZACIÓ.
1.- Redacció d’un projecte d’intencions on es detallaran els objectius, els
criteris de inclusió, a quins nivells educatius afectarà, alumnes a qui anirà destinat,
quota de manteniment, i criteris d’autocontrol.
2.- Convocar assemblea extraordinària de l’associació de pares, per tal de
mantenir informat aquest col·lectiu. Aprofitar la mateixa reunió per a sol·licitar
adhesions i col·laboracions.
3.- Obrir un període de presentació d’esmenes al projecte.
4.- Presentar, valorar les esmenes introduïdes pels pares durant el període
obert, aprovar si s’escau, en consell escolar l’esborrany de projecte, amb la
introducció de les esmenes que siguin oportunes.
5.- Fer públic el projecte aprovat.
6.- Decidir dins quin marc i crear (això vol dir decidir i determinar les quotes de
participació) una vocalia que gestioni els recursos aconseguits (llibres…).
Dotar a aquesta vocalia, dels poders necessaris per que sigui ella que en
representació de tot el col·lectiu escolar (professors, alumnes, pares), prengui les
decisions oportunes.
ATRIBUCIONS DE LA VOCALIA.
-

Elaborar un llistat dels llibres susceptibles de ser reutilitzats.
Informar de tot el procés a les famílies. Ja sigui amb la revista de l’ampa, en la pàgina
web, etcètera…
Dur a terme el cobrament de la quota de manteniment i participació, establir-ne el seu
import, i gestionar-ne els recursos.

-

Realitzar les tasques de seguiment i control del llibres proposats, i del seu bon ús durant
tot el curs.
Establir els criteris per mantenir els llibre dins del projecte, i si s’escau imposar sancions
als responsables del mal ús.
Redactar la memòria a final de curs.

7.- Informar, informar, informar i informar...

PREVIA AL PROJECTE.
El projecte de reutilitzar els llibres de text, va néixer el curs passat, i per tant
varem començar a reutilitzar-los aquest. És a dir, a aquestes alçades ja comptem amb
l’experiència i la història d’un any.
El que vam voler fer des d’el principi va ser oferir als pares tota la informació
de la que anàvem disposant, intentant engrescar-los a participar-hi, ja que pensàvem
que en l’any de la implantació, com que demanàvem la cessió gratuïta dels llibres, no
podíem obligar a ningú. El col·lectiu de pares va respondre positivament i ens va
recolzar cedint-nos en dipòsit els primers exemplars de llibres. Ara ja estem en el
segon any d’aplicació i creiem que tothom ha d’apuntar-s’hi, ja no hi ha excuses, i per
tant cada classe tindrà una dotació de 25 exemplars (un per alumne, nets i revisats)
dels llibres que per curs haguem decidit de socialitzar.
En documents adjunts expliquem com vam explicitar aquesta cessió, quins
costos varem tenir i un llistat llibre per llibre de qui n’ha fet us duran aquest curs.
Com que n’hem fet una valoració positiva, veiem que el alumnes entenen que
els llibres, que no son seus (i en general tot allò que no els pertany) s’ha de tenir-ne
cura millor que si ho fos, i per les famílies ha representat un estalvi important, per al
proper any, hem decidit d’incrementar la nostra borsa de llibres en 8 títols més.
Creiem que fem una aposta molt important, i pensem que això anirà endavant
si tots (en la mesura que ens toca) hi donem suport.

Josep Gasulla i Muntané
PRESIDENT DE L’AMPA DEL TURONET.

