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Per què aquest projecte?

Perquè un grup de pares i mares 
preocupats pel cost que significa 
cada any comprar de nou els llibres, 
van proposar tirar en davant un 
projecte d’aprofitament dels llibres



En què consisteix el projecte?

En la reutilització dels llibres de 
text i/o de lectura que puguin 
ser útils d’un curs per un altre.



Què volem aconseguir?

Aplicar en la pràctica quotidiana 
alguns dels valors que són 
presents a la nostra escola, 
ajudant així els nostres fills i 
filles en el seu aprenentatge.



Quins valors?

Compartir, Conservar, 
Estalviar, Sostenir i Facilitar 



Com es proposa fer-ho?



1. Llista de material a socialitzar
2. Cessió voluntària
3. Selecció i avaluació del material
4. Compra de material
5. Constitució del Fons de Material i 
Reposició
6. Cost per a les famílies
7. Preparació del material i etiquetatge
8. Cura del material, pèrdua o deteriorament
9. Revisió del material
10.Durada i renovació del material

Etapes



1. Presentació a la Junta de l’AMPA 
2. Presentació a l’equip directiu de l’escola 
perquè donin la seva opinió i presentin la 
proposta al claustre per cercar la seva 
participació en el projecte
3. Presentar la proposta als pares i mares
4. Presentació als nois i noies de l’escola. L’equip 
docent proposarà la fórmula més adient per 
facilitar aquesta participació
5. Presentar la proposta definitiva al consell 
escolar per a la seva aprovació i integració al 
projecte de centre

Després què?



1. Que conegués i aprovés el projecte presentat pel 
grup de pares i mares que l’ha elaborat.

2. Que encomanés a la Junta de l’AMPA i al grup de 
pares i mares que han participat en la seva 
elaboració (i els que decideixin afegir-se) l’impuls i 
seguiment del projecte en la fase de debat, i 
concreció de la proposta definitiva dins la comunitat 
educativa (claustres, alumnes, direcció i pares).

Què es va proposar a 
l’assemblea d’octubre?



1. El claustre i el consell escolar van debatre el 
projecte i van acordar donar-li el seu recolzament
2. S’ha constituït un grup de mestres i pares i 
mares per avançar en la proposta
3. S’ha elaborat la llista del material susceptible de 
socialitzar i s’ha establert una durada de 4 anys
4. S’ha dissenyat un “logotip” que faciliti el 
reconeixement del projecte
5. S’ha elaborat l’estudi econòmic del projecte
6. S’ha acordat el procés de comunicació a tota la 
comunitat educativa

Què hem fet fins ara?



Mestres, pares i 
mares que hi 
participen



LOGOTIP



Estudi econòmic del 
projecte
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Cost familiar dels llibres per cursos

Socialitzables No socialitzables



Percentatge sobre el cost total per categories
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Núm. de llibres a comprar per cursos

Socialitzables No socialitzables



Percentatge sobre el total de llibres per categories

67%

33%

Socialitzables No socialitzables



dades

Total cost dels llibres del conjunt d'alumnes 33.870,00 €

Total cost dels llibres a socialitzar 25.596,00 €

Total alumnes a l'escola 300,00 €

Total anys vida llibres socialitzats 4

Quota promig per 4 anys socialització per alumne 85,32 €

Quota promig socialització anual per alumne 21,33 €

Quota ponderada per cursos

Quota 4 anys Quota anual

Primer 71,53 € 17,88 €

Segon 77,79 € 19,45 €

Tercer 92,65 € 23,16 €

Quart 92,65 € 23,16 €

Cinquè 88,65 € 22,16 €

Sisè 88,65 € 22,16 €



Quadre de diferències

Quota anual 

socialització

Quota anual no 

socialització

Total cost per 

alumne i any

Total cost actual 

sense socialitzar

Estalvi per 

alumne i any

Primer 17,88 €                41,37 €             59,25 €          73,97 €              14,72 €-            

Segon 19,45 €                35,11 €             54,56 €          64,25 €              9,69 €-             

Tercer 23,16 €                20,25 €            43,41 €           84,55 €              41,14 €-            

Quart 23,16 €                20,25 €            43,41 €           97,99 €              54,58 €-           

Cinquè 22,16 €                24,25 €            46,41 €           170,00 €            123,59 €-          

Sisè 22,16 €                24,25 €            46,41 €           186,64 €            140,23 €-          

Socialitzables No socialitzables



CALENDARI APROXIMAT D' EXECUCIÓ PRESUPOSTÀRIA PROJECTE SOCIALITZACIÓ

Període Concepte  Despeses  Ingressos Remanent

juny-06 Sol.licitar a les families recuperació voluntària dels llibres socialitzats. Previsió 

25%

    6.375,00 €     6.375,00 € 

jul-06 Adquisició llibres (100%)     25.500,00 € - 19.125,00 € 

set-06 Ingressos quotes socialització 1er any (promig 21,33 euros per alumne)     6.399,00 € - 12.726,00 € 

set-06 Subvenció AMPA   10.500,00 €     1.524,00 € 

nov-06 Subvenció Generalitat     3.750,00 € -   8.976,00 € 

set-07 Ingressos quotes socialització 2on any ( promig 17 euros per alumne)     5.100,00 €     6.624,00 € 

set-07 Retorn 25% subvenció AMPA       2.625,00 €     3.999,00 € 

set-07 Adquisició llibres PRIMER cicle (renovació LOE)       3.075,00 €        924,00 € 

nov-07 Subvenció Generalitat     3.650,00 €     4.574,00 € 

set-08 Ingressos quotes socialització 3er any ( promig 17 euros per alumne)     5.100,00 €     9.674,00 € 

set-08 Retorn 25% subvenció AMPA       2.625,00 €     7.049,00 € 

set-08 Adquisició llibres SEGON cicle (renovació LOE)       7.100,00 € -        51,00 € 

nov-08 Subvenció Generalitat     3.750,00 €     3.699,00 € 

set-09 Ingressos quotes socialització 4er any ( promig 17 euros per alumne)     5.100,00 €     8.799,00 € 

set-09 Retorn 25% subvenció AMPA       2.625,00 €     6.174,00 € 

nov-09 Subvenció Generalitat     3.750,00 €     9.924,00 € 

set-10 Ingressos quotes socialització 5è any ( promig 10 euros per alumne)     3.000,00 €   12.924,00 € 

set-10 Retorn 25% subvenció AMPA       2.625,00 €   10.299,00 € 

set-10 Adquisició llibres TERCER cicle (renovació LOE)     15.400,00 € -   5.101,00 € 

nov-10 Subvenció Generalitat     3.750,00 € -   1.351,00 € 

set-11 Ingressos quotes socialització 6è any (promig 10 euros per alumne)     3.000,00 €     1.649,00 € 

set-11 Adquisició llibres PRIMER CICLE (renovació)       3.075,00 € -   1.426,00 € 

nov-11 Subvenció Generalitat     3.750,00 €     2.324,00 € 

set-12 Ingressos quotes socialització 7è any (promig 10 euros per alumne)     3.000,00 €     5.324,00 € 

set-12 Adquisició llibres SEGON CICLE (renovació)       7.100,00 € -   1.776,00 € 

nov-12 Subvenció Generalitat     3.750,00 €     1.974,00 € 

set-13 Ingressos quotes socialització 6è any (promig 10 euros per alumne)     3.000,00 €     4.974,00 € 

nov-13 Subvenció Generalitat     3.750,00 €     8.724,00 € 

set-14 Ingressos quotes socialització 6è any (promig 10 euros per alumne)     3.000,00 €   11.724,00 € 

set-14 Adquisició llibres TERCER CICLE (renovació)     15.400,00 € -   3.676,00 € 

nov-14 Subvenció Generalitat     3.750,00 €          74,00 € 


