PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

Denominació del projecte: COMPARTIR LLIBRES A L’INSTITUT
Període d'execució:
El projecte va començar durant el curs 2010-11 amb 4t d’ ESO, amb les lectures
de català amb la professora Montserrat Vallès.
Durada:
El projecte abasta tot l'any escolar, encara que la gestió se centra entre el final
d'un curs i el lliurament dels llibres del següent curs escolar.
Quí i on es gestiona?
El gestiona l'Ampa i es fa a la sala d'actes de l’institut.
Descripció del projecte:
Compartir llibres a l’institut és un ambiciós projecte de socialització de
llibres,que va néixer amb la idea de les lectures, i que el curs 2011-12 es va
ampliar amb el llibre de text de Castellà. La seva acollida va ser tal que el curs
2012-13 es va ampliar a tots els llibres de text.
Actualment el projecte abasta els llibres de text de les assignatures comuns i les
lectures i les optatives de la ESO, ambdues amb un règim especial anomenat de
préstec detallat en
l'apartat corresponent.
"Educar, reutilitzar i estalviar" forma part de l'educació dels alumnes,
l'aprenentatge de valors, ja que sense educació (en la cura de llibres) no
aconseguirem reutilització (d'aquests) i sense reutilització no aconseguirem estalvi
en el cost dels llibres (en mitjana valorat en més del 60% d'aquest).

Objectius educatius:
El projecte té tres clars objectius: en primer lloc, l'educatiu, que és el principal.
En segon lloc el del reciclatge.
En tercer lloc l'important estalvi econòmic.
1. Educatiu:
Aconseguir aquest objectiu és tasca de tots els estaments de l’Institut: professors,
pares i alumnes, en una tasca comuna de conservar i fer conservar, amb respecte
i solidaritat, un material que deixa de ser d'ús particular i passa a ser d'ús comú,
com la resta del material de l'institut.
2. Reciclatge:
En línia amb els valors educatius, la reutilització dels llibres mitjançant
l'allargament de la seva vida útil comporta un respecte pel medi ambient, que,
òbviament, hem de fomentar en els nostres fills.
3. Estalvi econòmic familiar:
Perquè aquest estalvi es mantingui caldrà que els altres dos objectius
s’acompleixin.
Funcionament del projecte
- El Consell Escolar i el Claustre de Professors està d'acord amb el projecte i es
compromet a mantenir els llibres de text durant 4 anys sempre que no hagin
impediments aliens a la voluntat del centre. El Claustre lliurarà la llista dels llibres a
socialitzar la primera quinzena de maig
- La socialització és per a llibres de crèdit comú de l'ESO. .. Els llibres de
Batxillerat no es socialitzen a causa de la diversitat d'especialitats existents.
Assignatures optatives, llibres de TID, quaderns de treball....etc, també queden
fora de la socialització.
- El primer any es comença amb la donació de llibres per part de les famílies. Es fa
recompte de llibres necessaris i es completen els lots de llibres amb llibres nous.
La quota per lot és única i es determina: despeses /nº de lots necessaris.
A les depeses s'inclouen: llibres adquirits per reposar els malmesos o perquè no hi
ha prou socialitzats, folres, etc....
- L'acceptació del projecte es farà via telemàtica com a condició necessària a
l'hora de fer els pagaments de les quotes corresponents
que es faran
necessàriament a través de la plataforma associada al web de l'Ampa creada a tal
fi. No s’ acceptarà cap forma de pagament que no sigui aquesta.

- Les famílies es comprometen a:
. Fer un bon ús dels llibres i no guixar-los, doblegar-los, personalitzar-los,
mullar-los, tacar-los, etc. així com a retornar-los aptes per al seu ús i en
les dates i horaris que s'estableixin i que seran publicats al web de l'Ampa.
Fora dels terminis establerts, es perdrà el dret de socialització
. Un cop rebin el lot de llibres per l'any següent, el revisaran en el moment
de l'entrega i faran les reclamacions pertinents a l'Ampa ( sobretot
comprovar que els 2 primers dígits del nº de registre és el mateix a tots els
llibres) . Passat aquest termini no s'acceptaran més reclamacions
. Si decideixen renunciar al projecte ho faran mitjançant el model de baixa
del projecte disponible al web de l'Ampa, entregaran els llibres a l'Ampa i
perdran tot el dret de socialització.
. Complir, en definitiva, els preceptes d'aquest Reglament.
- Per les famílies que optin per no socialitzar, l'Ampa els facilitarà la distribució
dels llibres amb importants descomptes.
- A final de curs les famílies entreguen el lot de llibres a l'Ampa, que el revisarà
que estiguin en condicions de ser reutilitzats pel curs següent. En cas que hi hagi
llibres en mal estat o el lot estigui incomplert, s'abonarà l'import del/s llibre/s
segons aquests criteris:
•llibres amb nº registre de l'any en curs: 80% del seu valor nou
•resta de llibres: 50% del seu valor nou
- Les famílies que sol·licitin quedar-se amb els llibres deteriorats ho hauran de
demanar en el moment de la revisió i un cop facin l’abonament corresponent.
- L' Ampa farà inventari del llibres aptes pel curs següent i comprarà els llibres
nous necessaris per completar tots els lots reservats.
- Els llibres es folren cada any per higienitzar-los
- Per garantir la continuïtat del projecte és imprescindible la participació de les
famílies a l'Ampa ja que aquest és un projecte de Tots els que hi participen i se'n
beneficien. Si no hi ha la col·laboració necessària, la Junta de l'Ampa es reserva el
dret a decidir sobre la seva continuïtat .
Requisits
1.- Ser soci de l'AMPA i estar al corrent de pagament de totes les quotes
2.- Acceptar el projecte a través de la plataforma de socialització del nostre web.
3.- Acceptar i complir el present reglament. Les famílies que no acceptin el
Reglament o no el compleixin, perdran els drets de socialització.

4.- Per adherir-se al projecte cal:
•Alumnes nous al centre : pagar una quota d'adhesió de 50 €
•Alumnes del centre no adherits amb anterioritat: pagar una quota d'adhesió
de 50 € i aportar els llibres del curs anterior
5.- S'estableix una quota-dipòsit de 30 € que es paga en adherir-se al projecte i
que es retornarà l'últim any d'escolarització un cop es retornin tots els llibres i en
bones condicions per ser reutilitzats ( lectures, optatives, text....). Si no
tornen tots els llibres, no es retornaran els 30 € i , a més, hauran de pagar el
80% dels llibres no retornats i el 100% dels llibres malmesos.
6.- Quota de llibres socialitzats anys successius: es farà efectiva en fer l'entrega
dels llibres del curs anterior a finals del mes de juny ja que, cal tenir una previsió
fiable de les famílies que socialitzaran l'any següent abans de fer la comanda de
llibres pel curs següent.
7.- TOTS ELS ALUMNES (INCLUS ELS REPETIDORS O TINGUIN
ASSIGNATURES PENDENTS PEL SETEMBRE) han d'entregar els llibres en
acabar els curs i abonar la quota corresponent per l'any següent, encara que
repeteixin. si necessiten llibres per estudiar a l'estiu, l'Ampa els deixarà en préstec
els necessaris
8.- No es pot socialitzar llibres si no s'han lliurat, o, pagat els del curs anterior.
9.- El present Reglament és aprovat per l'Ampa a l'Assemblea General de Socis.
Préstec o lloguerºde lectures i optatives d'ESO
Es tracta d'un servei voluntari i per beneficiar-se'n cal ser soci de l'Ampa.
Lectures
1.- Abasta 10 llibres de lectura d'ESO: 3 de Llengua catalana i literatura, 3 de
Llengua espanyola i literatura, 3 de Llengua anglesa, i 1 de Valors, es a dir, 1
llibre de cada matèria per trimestre.
2.- L'alumne paga un lloguer de 30 € i té dret a fer servir els llibres segons el
calendari que marqui cada Seminari amb la condició que, sempre haurà de
retornar el llibre llegit abans de demanar el següent. A final de curs se li retornaran
10 € si ha tornat tots els llibres ( text, lectures, optatives...) en bon estat. Si no
tornen tots els llibres, no es retornaran els 10 € i , a més, hauran de pagar el 80%
dels llibres no retornats i el 80% dels llibres malmesos.
Optatives
1.- Abasta els llibres de les matèries optatives de 4t ESO.

2. L'alumne paga un lloguerde 25€ per llibre i a final de curs se li retornen 15€ si
ha tornat tots els llibres ( text, lectures, optatives...) en bon estat per a poder ser
reutilitzats. Si no tornen tots els llibres, no es retornaran els 15 € i , a més, hauran
de pagar el 80% dels llibres no retornats i el 80% dels llibres malmesos.
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