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FONAMENTACIÓ 

 
La socialització és un projecte amb el qual s’involucren tots els membres de la 
comunitat educativa del centre, és a dir, professorat, famílies i alumnat, i que es 
fonamenta amb una idea bàsica: aprofitar els llibres de text que, al final de curs, 
es troben en bon estat. Es tracta de crear un dipòsit de llibres de text i de 
lectura que puguin ser utilitzats pels alumnes en qualitat de préstec curs rere 
curs per un període de, com a mínim, tres o quatre anys. 
 
Aquesta acció parteix de la reivindicació d’una educació pública gratuïta, que 
hauria d'implicar la gratuïtat dels llibres de text i d’assumir els costs que 
comporta l’acció educativa actual. Busquem,  per tant, la reducció de la 
despesa que a dia d’avui assumeixen  les famílies en  l’escolarització dels seus 
fills i filles.  El gruix d’aquest concepte comprèn la utilització de material escolar 
específic i la realització d’activitats complementàries, el cost de les quals, és 
assumit íntegrament per les famílies. 
 
Per altra banda, ens assegurem que la vigència dels textos és la fixada per la 
normativa, aprofitant els llibres que finalitzen el curs en bon estat. Així, es limita 
l’efecte d'algunes pràctiques abusives d'editorials com l’increment del cost de 
llibres i les successives reedicions amb canvis en els continguts. 
 
Un altre punt de partida és l’acord firmat per les federacions de les AMPA amb 
el Departament d’Educació per la implantació del programa de reutilització de 
llibres de text i material didàctic. 
 
 
 

SITUACIÓ, ANTECEDENTS i VIGÈNCIA 
 
L'escola Pau Picasso està situada al barri de Lloreda de la ciutat de Badalona, 
que acull alumnes de diferents barris del municipi, com són Lloreda, Nova 
Lloreda, Sistrells i la Pau, amb una població escolar que respon a la tipologia 
de l’entorn. Es tracta d’una escola amb dues línies que cobreix l'escolarització 
des del segon cicle d'Educació Infantil (P-3) fins al final de l’Educació Primària 
(6è).  Això, en números, correspon a uns 425 alumnes i a unes 250 famílies, 
aproximadament. 
 
El projecte que presentem vol donar continuïtat a la tasca que es va iniciar a la 
nostra escola el curs 2006-2007, i que calia actualitzar a la realitat actual del 
desenvolupament del mateix projecte, per causes òbvies. 
 
Es tracta d'un projecte amb voluntat de mantenir-se vigent al llarg dels cursos, 
mantenint la dinàmica que fa 10 anys que l'escola va començar a implantar. 
Actualment, alguns suports de les administracions ajuden a consolidar i abaratir 
més els costos de la socialització. Per tant, el present projecte s'aprova el curs 
2016-2017 però tindrà vigència fins que el Consell Escolar decideixi el contrari. 
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OBJECTIUS 
 
Els objectius fonamentals d’aquest projecte són: 
 
A) Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies en 

l’adquisició dels llibres. 
B) Introduir de manera pràctica amb l’educació dels alumnes valors com el 

saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat 
davant els materials comunitaris. 

C) Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos. 
D) Educar per al consum racional i sostenible i l'estalvi ecològic. 
E) Promoure projectes educatius de centre compartits per tota la comunitat 

educativa. 
 
Naturalment, per arribar a aquest objectius el projecte cal que tingui les 
característiques de ser compartit per tota la comunitat educativa, arrelada en 
l’esperit de cooperació d’aquesta. 
 
 
 

COMPONENTS 
 
Consell escolar, claustre, AMPA, famílies, alumnes, administracions, etc. 
 
Tots els membres de la comunitat educativa tenen un paper fonamental en 
aquest projecte. En primer lloc, és fonamental la col·laboració dels alumnes per 
què assumeixen el projecte com a propi. Per altre banda, el paper del claustre i 
de l’AMPA comença en el consell escolar i en la comissió de seguiment, 
establint les principals directrius identificadores del projecte. 
 
 

GESTIÓ 
 
 

Responsables Composició Funcions Calendari 

Consell Escolar 
Tots els 

membres 

*Aprovar el projecte. 
*Vetllar pel bon  
funcionament. 

Reunions 
previstes del 
consell escolar 
en el pla anual. 

Claustre 
Tots els 
mestres 

*Establir els llibres i 
quaderns que necessiten 
els alumnes per cada curs. 
*Fomentar als alumnes la 
responsabilitat i la cura del 
material didàctic. 
*Assegurar-se que cada 
família lliura els llibres en 
bon estat. 

A final de curs. 
 
 
Durant el curs. 
 
 
A final de curs. 
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AMPA AMPA 

*Recollir,  revisar  i fer el 
manteniment dels llibres 
socialitzats a final de cada 
curs. 
*Realitzar la comanda que 
determini la comissió de 
seguiment. 

Final de curs i 
principi de curs i 
sempre que sigui 
necessari. 

Alumnat De P3 a 6è 

*Tenir cura dels llibres. 
*Seguir les indicacions del 
professorat. 
*Fer un bon ús dels llibres 
de text. 

Durant tot el 
curs. 

Equip directiu Equip directiu 

*Elaborar el projecte. 
*Donar a conèixer el 
projecte a tots els membres 
de la comunitat educativa 
(claustre, famílies i als 
propis alumnes). 

En la 
preinscripció i a 
principi de curs. 

Comissió de 
seguiment 

 
 

Equip directiu i 
AMPA 

*Realitzar la base de dades 
dels alumnes. 
*Realitzar la petició al 
claustre dels llibres i 
quaderns 
necessaris per al curs 
escolar. 
*Realitzar l’inventari dels 
llibres. 
*Realitzar la comanda de 
llibres. 
*Realitzar el càlcul de la 
quota de socialització. 
*Controlar el procés: 
préstec, mesures de 
restitució, quotes, etc. 
*Solució de possibles 
incidències. 
*Portar la comptabilitat del 
projecte. 
*Generar tots els 
documents de supervisió 
necessaris. 

Una vegada per 
curs per defecte i 
sempre que 
calgui. 

Administracions 

Departament 
d’Ensenyament 
Ajuntament de 

Badalona 

* Donar autonomia i 
validesa legal a les escoles 
per la socialització de 
llibres. 
* Consolidar una partida 
econòmica anual en 
concepte de socialització 
de llibres. 

Cada curs. 
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PROCEDIMENT 
 
El procés de socialització de llibres de text i material escolar es resumeix en les 
següents etapes: 

 El claustre estableix els llibres i quaderns que són necessaris per al proper 
curs. 

 Al mes de juny, tots els alumnes han de deixar els llibres socialitzats a 
l’escola. 

 Es revisen tots els llibres i es separen els malmesos. 

 En funció dels que s’han considerat no aprofitables, es calculen les unitats 
que s’han de renovar. 

 Amb les dotacions de les administracions i el romanent acumulat de cada 
curs, es calcula el cost per alumne i la quota corresponent. 

 L’AMPA realitza la compra dels llibres als distribuïdors que s’hagin acordat 
al claustre. 

 
 

RELACIÓ DE LLIBRES 
 
Els llibres socialitzats són els següents: 

- A Educació Infantil, llibres de lectura. 
- A Cicle Inicial, dos llibres de lectura. 
- A Cicle Mitjà, tots els llibres de text excepte els quadernets d’activitats de 

matemàtiques i d’anglès. 
- A Cicle Superior, tots els llibres de text excepte el quadernet d’activitats 

d’anglès. 
 
 

NORMATIVA D’ÚS 
 

 Aquest servei no és obligatori per a les famílies (qui no s’hi vulgui acollir 
pot comprar els llibres en qualsevol establiment extern).  

 Les famílies i els alumnes tenen el compromís de fer un bon ús dels 
llibres de text i de retornar-los a l’escola al finalitzar el curs escolar en 
condicions òptimes. 

 Tots els llibres socialitzats han d’anar folrats i registrats. 
 L’escola proporciona els llibres socialitzats als alumnes que s’incorporen 

més tard al curs escolar, els quals han d’abonar la quota corresponent. 
 Si un alumne marxa de l’escola abans de finalitzar el curs ha de deixar 

els llibres socialitzats a l’escola. 
 Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de 

treballar amb el llibre socialitzat en el qual no es pot escriure, guixar, 
pintar i/o malmetre. 

 En cas de pèrdua o d’un mal ús evident de l’exemplar, la família haurà 
de reposar-lo o pagar l’import del llibre a l’AMPA, la qual li proporcionarà 
un nou exemplar.  

 Els llibres socialitzats es queden a l’escola a final de curs. Si no es torna 
un llibre, es considera com a pèrdua i la família l’ha d’abonar-lo en la 
quota del curs següent. 
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 L’escola compra els folres i les etiquetes adhesives i les distribueix a tots 
els cursos i nivells. 

 Existeixen dues quotes: una d’incorporació al sistema socialitzat i una 
altra de manteniment de la socialització, les quals les decidirà la 
comissió de seguiment. 

 Les famílies han de ser sòcies de l'AMPA per participar en la 
socialització i poder aprofitar així el descompte que suposa. 


