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JUSTIFICACIÓ/IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE
Durant el curs 2004/2005 i dins el programa eco-ambiental es va constituir
una comissió per tal de dur endavant iniciatives relacionades amb aquest
tema.
Es va decidir estudiar una proposta de crear un fons de llibres de text.
La finalitat bàsica que es pretén és la de fomentar a l'àmbit educatiu una
consciència envers el manteniment eco-ambiental, tenir cura dels llibres,
material escolar i facilitar a les famílies unes despeses inferiors en la compra
de cada curs dels llibres de text nous.
Aquest projecte es va implantar al nostre centre el curs 05/06 per als
alumnes de 3r a 6è d'Educació Primària.
El curs 08/09 amb la implantació del Programa de Reutilització de la
Conselleria d'Educació l'ampliam als cursos de primer cicle d'E.P.

OBJECTIUS
•Fomentar la sensibilitat cap als recursos naturals.
•Incentivar el bon ús dels llibres de text com a material curricular i el seu
millor aprofitament.
•Mantenir un fons de llibres administrat pel Consell Escolar en règim de
préstec als alumnes.
•Fomentar hàbits de responsabilitat envers la propietat d'elements culturals.
•Estalviar els recursos naturals.
•Disminuir la contaminació ambiental, en la mesura que disminuïm la
producció de productes derivats del petroli.
•Disminuir la càrrega que suposa econòmicament a les famílies l'adquisició
cada curs de llibres nous.
•Preservar els recursos naturals.
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SEGUMENT DEL PROJECTE
Pel seguiment d'aquest projecte s'ha creat una Comissió depenent del
Consell Escolar del centre formada per:
Director/a del centre, que actua com a president/a.
Mestre del centre elegit pel consell escolar.
Representant dels pares elegit pel consell escolar.
Representant de l'AMIPA.
Secretari del centre que actua com a secretari de la comissió amb veu, però
sense vot.
A més comptam amb un grup de pares i mares que, coordinats pel
coordinador/a del projecte, se n'encarreguen a principi de curs d'elaborar els
lots de llibres per a cada un dels alumnes adscrit al projecte.

MANTENIMENT
Per iniciar el projecte vàrem comptar amb:
•La donació dels llibres usats durant el curs 04/05 per part de les famílies.
•Aportació econòmica de les famílies
•Subvencions rebudes d'altres entitats (AMPA i Ajuntament).
Actualment es mantén amb les quotes de les famílies i l'ajuda de la
Conselleria d'Educació.

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT
Al projecte poden participar-hi, de manera voluntària, totes les persones que
tenguin fills a l'escola a l'etapa d'Educació Primària.
La participació es decideix cada curs escolar.
Els llibres que s'utilitzen són reutilitzats o de nova adquisició (bé per
mancança, per reposició o perquè no són reutilitzables).
Tots els llibres que poden ser reutilitzats són folrats.
La Comissió decideix cada curs escolar la quota a aportar per les famílies en
funció de l'aportació que fa la Conselleria d'Educació i del pressupost de
compra dels llibres.
Els membres de la comissió faran la comanda dels llibres a la distribuïdora,
llibreria,... que el Consell Escolar determini a proposta de dita comissió.
Els llibres adquirits que siguin reutilitzables quedaran en dipòsit a l'escola a
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final de curs. En cas d'haver de realitzar activitats de recuperació durant
l'estiu es podrà perllongar el préstec fins al mes de setembre.
Els alumnes que queden un anys més en el mateix curs pagaran la quota
completa.
Si un alumne es dóna de baixa al centre haurà de deixar els llibres. Si encara
no ha començat el curs se li retornarà el 100% de la quota. Si es dóna de
baixa durant el curs el centre li retornarà un 75% de la seva aportació inicial
si es produeix durant el 1r trimestre, el 50% durant el 2n trimestre i un 25%
durant el 3r trimestre.
Si un alumne es matricula una vegada iniciat el curs adquirirà el dret de
poder participar del fons de llibres en les mateixes condicions. La seva
aportació serà del 100% si la seva matrícula és fina a dia 15 d'octubre. A
partir de dia 16 d'octubre i durant el 1r trimestre la seva aportació serà d'un
75%, el 50% el 2n trimestre i un 25% el 3r trimestre.
Si un llibre es perd o es fa malbé les famílies hauran de restituir-lo, en cas
contrari perdrà el dret de participar al fons de llibres.
Cada llibre serà numerat i serà assignat a un alumne a totes les àrees.
S'establiran una sèrie de normes d'utilització que els alumnes hauran de
respectar.
A final de cada curs la comissió determinarà, a proposta del claustre, els
llibres de text o material substitutori que s'ha de comprar.
Els llibres de primer cicle es compren nous cada any (no els que siguin
només de lectura).
A final de cada curs s'elaborarà una memòria del programa que aprova el
Consell Escolar.

Aquest projecte ha estat modificat i aprovat pel Consell Escolar del centre en
data 9 de desembre de 2014.
M. Antònia Alzamora Torrens, directora del centre
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