
COMPARTIM SANT GREGORI 	  
Proposta de socialització de 

libres de text	  
	  

Escola Sant Gregori / AMPA 



1.  Objecte 
L’objecte del present document es presentar la proposta per establir un sistema de 
socialització i reutilització del llibres de text a la Escola Sant Gregori. 

Aquesta proposta ha estat desenvolupada per l’AMPA. 
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2.  Situació inicial. 
Aquest projecte comença amb la quantificació del problema, per saber l’ordre de 
magnitud del que estem parlant. 

A partir del llistat de llibres (quantitat i preu) per curs facilitat per la Escola Sant Gregori, 
hem calculat els següents paràmetres: 

a)  Nombre de llibres necessaris per curs. 

b)  Import (en € constants) dels llibres necessaris per curs (suposada una taxa d’inflació 
anual del 1%). 

Llavors, podem dir que al llarg de la seva vida escolar, un alumne necessitarà: 
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Socials i Humanitats 

• 236 llibres. 

• 4.612,0.-€ 

Natura i Salut 

• 198 llibres. 

• 3.970,2.- € 

Tecnologia 

• 199 llibres. 

• 4.024,5.- € 
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3.  Motivació del projecte. 
Els motius que ens porten a presentar aquest projecte són: 

a)  Estalvi econòmic. 

b)  Estalvi d’espai domèstic. 

c)  Estalvi de temps al no tenir de gestionar la compra dels llibres. 

d)  Fomentar la cultura de la reutilització: “els recursos són finits”. 

e)  Col·laborar en la formació de la responsabilitat dels alumnes. 
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Socials i Humanitats 

• 236 llibres. 

• 4.612,0.-€ 

Natura i Salut 

• 198 llibres. 

• 3.970,2.- € 

Tecnologia 

• 199 llibres. 

• 4.024,5.- € 
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4.  Principis de funcionament. 
Els principis o bases de funcionament d'aquest projecte perquè tingui èxit i 
s'aconsegueixin els objectius previstos són: 

a)  Universal: Ha d'arribar a la totalitat de la població escolaritzada, sense excepcions. 
Així s'obtindrà el màxim estalvi. 

b)  Solidari: Tots els integrants participen per igual en el sosteniment del projecte i reben 
el mateix benefici. 

c)  Transparent: L'estat i inventari del fons bibliogràfic ha de ser conegut per totes les 
parts. Tots accepten les regles de funcionament. 
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5.  Mecànica funcionament; inici. 
La mecànica de funcionament, suposant que arrenquem en el curs 2014/2015, és la 
següent: 

a)  Els pares “cedeixen” al fons bibliogràfic del AMPA els llibres que han emprat els seus 
fills en el curs 2014/2015. 

b)  Al final del curs 2014/2015, es fa el repàs i selecció de llibres reutilitzables per al 
proper curs. Aquest treball es realitza en dependencies del col·legi i pel AMPA.  

c)  En paral·lel, el Col·legi haurà definit el llistat de llibres per al curs 2015/2016 així com 
el cens d’alumnes per al nou curs. 

d)  Del resultat de b) y c) ens donarà el nombre de llibres a comprar. Càlcul de la quota 
per alumne per al proper curs que iniciarà. 

e)  Gestió de compra i dipòsit del fons bibliogràfic. Tramitació del cobrament de la quota. 

f)  Inici dels curs i repartiment aleatori dels llibres. 
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El. AMPA vol definir les 
pautes d'acceptació o rebuig 
d ' u n  l l i b r e  p e r  s e r 
reutilitzable. 
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6.  Mecànica funcionament; “creuer”. 
La mecànica de funcionament a partir del 2º any seria: 

a)  Desenvolupament del curs. 

b)  Al final de curs es fa el repàs i selecció de llibres reutilitzables per al proper curs. 
Aquest treball es realitza en dependències del col·legi i pel AMPA. 

c)  Identificar els llibres que han de ser restituïts per mal ús. 

d)  En paral·lel, el Col·legi haurà definit el llistat de llibres així com el cens d’alumnes per 
al nou curs. 

e)  Del resultat de b), c) i d) ens donarà el volum de llibres a comprar. Càlcul de la quota 
“personalitzada” per alumne per al proper curs que iniciarà. 

f)  Gestió de compra i dipòsit del fons bibliogràfic. Tramitació del cobrament de la quota. 

g)  Inici del curs i repartiment aleatori dels llibres. 
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7.  Regles. 
Aquest procediment té les següents regles: 

a)  Els llibres pertanyen al fons bibliogràfic del AMPA. 

b)  Els llibres s’identificaran amb un nombre. 

c)  El repartiment de llibres es farà aparellant (de manera aleatòria) l’ordinal del llibre 
amb l’ordinal de l’alumne. 

d)  No es pot garantir que tots els alumnes rebin igual nombre de llibres socialitzats i 
nous. S’intentarà fer el repartiment més equilibrat possible. 

e)  Si un alumne trenca o perd un llibre durant el curs, haurà de reposar-ho a la seva 
costa. 

f)  Si a final de curs un alumne no lliura un llibre en condicions per ser reutilitzat per al 
nou curs, haurà de reposar-ho a la seva costa. 

g)  Si un alumne, a final de curs, desitja quedar-se amb un llibre, ho ha de comunicar al 
AMPA i abonar el seu cost. 

h)  A final de curs, els llibres seran custodiats pel col·legi. 

i)  Totes les famílies accepten aquestes regles i adquireixen aquest compromís. 
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8.  Compromís (I). 
La Escola Sant Gregori adquireix els següents compromisos: 

a)  Recolzar el projecte. 

b)  Fomentar i vetllar per la cultura de la conservació i reutilització dels llibres. 

c)  El Claustre de professors recolza aquesta idea mitjançant el seu: 

•  Compromís de col·laboració. 

•  Manteniment dels llibres amb un recordatori constant al llarg de tot el curs (no subratllar o 
pintar llibres!). 

•  Elecció de llibres que puguin ser socialitzables; proposar llibres de text (si socialitzables) i 
llibres d’exercicis (no socialitzables). Període mínim de durada dels llibres. 

d)  Cedirà un espai per a la selecció i inventariat dels llibres a final de curs. 

e)  Custòdia dels mateixos fora de l’horari lectiu (vacances). 

f)  Col·laborar, si és el cas, amb el AMPA en les gestions de compra del llibres. 
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9.  Compromís (II). 
El AMPA adquireix els següents compromisos: 

a)  Fomentar i i vetllar per la cultura de la conservació i reutilització dels llibres. 

b)  Supervisarà i realitzarà la selecció i inventariat dels llibres a final de curs. 

c)  Càlcul de les necessitats de reposició. 

d)  Càlcul de les quotes per curs i alumne. 

e)  Gestió i compra dels llibres. 

f)  Cobrament del rebut amb el cost dels llibres. 
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10.  Compromís (III). 
Els pares adquireixen els següents compromisos: 

a)  Ser membres del AMPA. 

b)  Signar el document d'adhesió al programa. 

c)  Acceptar i complir amb les regles descrites en aquest document. 

d)  Usar correctament els llibres socialitzats. No espatllar-los. 

e)  Fomentar i vetllar per la cultura de la conservació i reutilització dels llibres. 

f)  Col·laborar amb el AMPA en allò que pugui precisar o sol·licitar. 
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11.  Estalvi econòmic. 
A continuació, volem fer una estimació de l'estalvi econòmic que pot aportar el projecte 
COMPARTIM per alumne al llarg de la seva vida escolar. 

Les hipòtesis fetes són: 

a)  25 alumnes por classe 

b)  Tots els alumnes s’han adherit al programa. 

c)  Taxa d’inflació anual del 1% constant. 

d)  Taxa de reposició de llibres del 25% constant. 

Podem dir que el nou cost i l'estalvi previst (en € constants) és per especialitat: 

Claus. 
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Socials i Humanitats 

• 236 llibres. 

• 4.612,0.-€ 

• 1.153,0.-€ 

Natura i Salut 

• 198 llibres. 

• 3.970,2.- € 

• 992,5.-€ 

Tecnologia 

• 199 llibres. 

• 4.024,5.- € 

• 1.006,1.-€ 

Estalvi 
3.459.-€ 

Estalvi 
2.977.-€ 

Estalvi 
3.018.-€ 
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