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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’origen de la socialització del material escolar (llibres de text, material fungible i/o 
material de suport a l’aula), neix gairebé al mateix temps que la nostra escola. 

El curs 82-83, quan va començar l’escola, es treballava amb material elaborat pels i les 
mestres. Teníem a la classe tres o quatre exemplars de llibres de text, per tal d’anar 
elaborant dossiers i fer-los servir com a material complementari, amb l’ajut 
inestimable del conserge i el ciclostil manual. A Parvulari van demanar des del principi 
que cadascú portés un conte per a l’escola, per tal d’anar fent fons per la biblioteca de 
l’escola. 

Al cap d’unes setmanes d’haver començat el curs  dues mares del Cicle Mitjà van 
demanar quins llibres de text es feien servir, perquè volien comprar-los un grup de 
mares juntes per tal de poder obtenir descomptes per quantitat. Aquesta seria la llavor 
a partir de la  qual es va desenvolupar un projecte ambiciós que ha demostrat la seva 
efectivitat al llarg de més de vint-i-cinc anys. 

A mesura que l’escola es va anar consolidant, es va anar veient la necessitat de tenir 
més llibres de text, en principi un per cada dos alumnes, i es va plantejar, 
conjuntament amb l’AMPA, la viabilitat de gestionar col·lectivament la compra de tot 
el material necessari per a les tasques escolars, a través del pagament d’una quota 
unificada per a tot l’alumnat de l’escola. 

L’aprofitament dels recursos no s’ha d’extendre només a les taules, cadires i mobiliari 
escolar. Allò que cada alumne/a fa servir en el seu procés d’aprenentatge, també està 
subjecte a un ús més enllà de cada curs escola. 

Afegit a l’estalvi econòmic que aquest aprofitament suposa per a les famílies, el poder 
treballar un conjunt de valors que la nostra societat sembla no posar tots els mitjans 
per assolir-los, és el gran repte que es persegueix des de fa molts anys. El valor 
ecològic del reciclatge i l’aprofitament dels recursos; el valor de compartir amb els 
altres i estar en igualtat de condicions; el valor del respecte pel be comú i el valor de 
l’estalvi, s’aixequen com els grans pilars ideològics. 
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2. OBJECTIUS 
 

 Reduir al màxim la despesa familiar en concepte de llibres de text i material 
didàctic. 

 Afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 

 Afavorir la gratuïtat per a les famílies amb rendes més baixes, en complementar la 
reducció amb les beques i ajuts que amb aquesta finalitat concedeix l’Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès. 

 Fomentar la responsabilitat en el manteniment del material de text i 
complementari. 

 Fomentar valors com la solidaritat, el respecte al bé comú i la capacitat de 
compartir. 

 Promoure la cultura de les tres R: REDUIR, REUTILITZAR i RECICLAR els recursos. 

 Educar per al consum racional i sostenible, l’estalvi ecològic i econòmic. 

 Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat. 

 Millorar qualitativament i quantitativament els recursos didàctics disponibles al 
centre. 

 

 

3. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 
 

Treballar per assolir aquests objectius, implica concretar els principis d’actuació que 
anomenem de la següent manera: 

3.1. 1x4 

Aquest principi, i de manera aproximada, el que vol reflectir és que un mateix llibre de 
text pot ser emprat per més d’una promoció d’alumnes. És a dir, un llibre de 
matemàtiques de 5è curs comprat aquest curs, el farà servir el futur l’alumnat de 5è 
els tres propers cursos (l’alumnat que ara fa 4t, el que fa 3r i el que fa 2n quan 
promocionin a 5è). 

3.2. No som propietaris 

Tant el llibre de text com el material de consulta o el material fungible, no és propietat 
de ningú. Es tracta d’un bé de la comunitat escolar i tots/es en som usuàris/es i 
responsables. 

3.3. A casa, també 

El fet que el material es compri des de l’escola i per a l’escola, no ens ha d’impedir 
veure una obvietat: quan l’alumne/a ha de fer tasques a casa que requereixen la 
consulta de llibres, disposa d’ells per a utilitzar-los a casa sempre que sigui necessari. 
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3.4. Què comprarem aquest curs? 

Sembla que aquest principi es contradigui amb el primer: però no s’ha de fer servir un 
mínim de tres cursos? Aquests any es tornen a comprar? 

Res més lluny de la contradicció. Els llibres pateixen un desgast a mesura que passa el 
temps fins a arribar a un punt en el que són inservibles i s’han d’anar reposant els que 
estant pitjor. 

Els quaderns de treball que cada alumne/a fa servir per treballar el contingut d’una 
matèria, no es podran utilitzar el curs següent. Se n’han de comprar de nous. 

Llapis, gomes, bolígrafs, pintures, fulls, gomets... és un material que es “fon” (d’aquí el 
nom de material fungible) pel propi ús. Al llarg del curs s’ha d’anar reposant el que 
s’acaba. 

Tota la despesa que suposa aquesta renovació del material escolar, es preveurà a l’inici 
de cada curs escolar en el pressupost del centre i s’establirà, per poder-la cobrir, una 
quota de material i llibres per a cada alumne/a matriculat al centre i que serà igual per 
a tothom, independentment del nivell que estigui cursant. 

3.5. Treballem els valors 

Creiem que el treball en els valors, que assenyalàvem abans, no és una tasca que ha de 
portar a terme en solitari l’escola amb l’alumnat. L’assoliment d’aquests valors és una 
tasca que ens compromet a tots i a totes i en la que tothom actua com a mestre/a o 
com alumne/a. 

 

 

4. ACTUACIONS DELS DIVERSOS COL·LECTIUS DE 
L’ESCOLA 

 

4.1. EL CLAUSTRE 

Mitjançant el/la responsable d’economia de cada cicle, es portarà la proposta de 
necessitats pel curs següent havent: 

 Valorat aquelles edicions que presentin el quadern d’exercicis separat del llibre 
de text. 

 Buscat alternatives en cas que els exercicis es trobin intercalats amb la teoria 
per no fer-los en el llibre. 

 Estudiat l’oferta editorial per tal d’evitar que els llibres es mantinguin un 
període mínim de x anys. 

 Estudiat l’oferta del mercat per tal d’adquirir aquell material fungible que, 
donades les seves característiques de fabricació, es mantingui el màxim de 
temps possible a l’escola. 
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4.2. LA SECRETÀRIA-ADMINISTRADORA 

Donat que la despesa de llibres i materials està integrada dins del pressupost general 
de l’escola, la Secretària-Administradora s’encarregarà de: 

 Recollir les propostes de despeses dels diferents cicles. 

 Ajustar-les al pressupost general del centre. 

 Fer la proposta a la Comissió Econòmica de la quota anual a cobrar a les 
famílies. 

 Fer el seguiment de la compra de material col·lectiu que no pertany a cap cicle 
en concret. 

 Fer el seguiment dels ingressos al pressupost i de les despeses que es generen. 

 

4.3. LES FAMÍLIES 

Assenyalàvem abans el compromís que ha d’adquirir tota la comunitat educativa per 
tal d’assolir el que ens proposem. Per tant, les famílies són les que han de vetllar per la 
consolidació dels principis que, a les aules, es transmeten. 

Així, les responsabilitats de les famílies són: 

1. Pagar, en els termes i terminis establerts, les quotes per a aquell curs. 

2. Vetllar per a que el nen o la nena tingui cura i respecte pel material i en faci un 
bon ús. 

3. Treballar, des de la vessant del diàleg, les incidències (pèrdues i/o trencaments) 
que s’hagin produït en algun material. 

4. Valorar, amb deteniment, l’estalvi econòmic que, al llarg de tota l’escolaritat 
del seu fill o filla, suposa aquest tipus de funcionament ja que no només estem 
socialitzant el material sinó altres despeses generals com la piscina o la 
contractació de monitoratge. 

 

4.4. L’ALUMNAT 

Al cap i a la fi, l’alumnat és el destinatari final de tot el projecte. Ha de ser responsable 
del material que utilitza, tenir-ne la màxima cura possible i no malbaratar-lo. 
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5.  FUNCIONAMENT ECONÒMIC 
 

 La quota de material i llibres serà única per a tot l’alumnat. 

 Els/les responsables d’economia de cada cicle, juntament amb les persones 
assignades a aquest, faran un estudi aproximat dels costos de la compra i/o 
renovació de material i llibres, per tal d’anar ajustant la despesa a fer i la quota a 
establir. 

 L’AMPA serà l’encarregada d’establir, prèvia proposta de la Comissió Econòmica, la 
quota a aprovar en Assemblea General de pares i mares. 

 L’import de les quotes s’ingressarà al compte general de l’AMPA per tal de poder fer 
front als pagaments. 

 El pagament és anual i es farà mitjançant rebut bancari abans de començar els curs 
(juliol) i a raó d’un rebut per mes i fill/a, evitant així que les famílies amb més d’un 
fill/a a l’escola facin, de cop, tota la despesa. 

 Les famílies amb dificultats econòmiques i sense ajuda dels Serveis Socials, podran 
sol·licitar el pagament fraccionat, que no serà inferior a la meitat de l’import 
establert. 

 

A part de les quotes de material i llibres, les famílies paguen la quota de piscina, el 
monitoratge per a l’acompanyament a piscina i la quota de socis de l’AMPA.  

Per al curs 2016-2017, l’import de les quotes ha estat: 

material i llibres 135,00 € 

piscina Ed. Infantil i Cicle Inicial (tot el curs) 39,50 € 

monitoratge per l’acompanyament a piscina 46,50 € 

quota de soci de l’AMPA 15,00 € 

 

Així, l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial paguen una quota anual de 236,00 €, i 
el de Cicle Mitjà i Superior 196,50 €. 

En el cas d’alumnat que rep ajuda de l’Ajuntament pel material escolar, la part que 
concedeix l’Ajuntament va directament al compte corrent de l’AMPA. La família ha de 
fer efectiva la resta de la quota en les mateixes condicions que la resta de l’alumnat. 

Des de fa uns anys, ens movem en un percentatge d’impagats inferior al 4%. En el cas 
que una família no faci efectiu el pagament de les quotes ni tramiti els ajuts 
corresponents, se’ls retira l’ús del material socialitzat i se’ls dóna una llista amb el 
material i els llibres que han de portar a l’escola. 
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6.  CALENDARI D’ACCIONS 
 

Donat que, tant les despeses que es generen  per l’adquisició del material i els llibres 
com els ingressos per fer-les front, estan recollits al pressupost general del centre, les 
fases d’actuació són les següents: 

Gener 

Establiment de la proposta de quota. 

Assignació de diners a les diferents partides. 

Rectificació de l’assignació pressupostària en previsió de les despeses a fer i si s’escau 
de la proposta de quota. 

Elaboració del projecte de pressupost per a l’exercici anual. 

Febrer 

Presentació del projecte de pressupost al Consell Escolar. 

Presentació a la Junta de l’AMPA i al Consell Escolar de la proposta de quota pel curs 
següent i que inclou els conceptes següents: 

 Material i llibres 

 Piscina 

 Monitoratge per a l’acompanyament a la piscina. 

 Quota de l’AMPA 

Aprovació del pressupost condicionat a l’aprovació de la quota per part de l’Assemblea. 

Maig 

Aprovació de la quota per part de l’Assemblea General de pares i mares. 

Aprovació definitiva del pressupost. 

Juny 

Tancament, juntament amb el tresorer/a de l’AMPA, de la comptabilitat derivada del 
cobrament de les quotes del curs. 

Revisió del material existent a les aules i als magatzems dels cicles. 

Concreció del material i llibres a comprar. 

Tramitació de la comanda als proveïdors. 

Juliol 

Tramitació de la primera remesa de rebuts corresponents als germans més petits i/o 
fraccions de l’import. 

Recepció de les comandes de material. 

Setembre 

Tramitació de la segona remesa de rebuts. 
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Recepció de les darreres comandes. 

Distribució, enquadernació i preparació dels llibres i el material amb l’alumnat i les 
famílies. 

Octubre-Novembre 

Tramitació de les darreres remeses de rebuts. 

Novembre- Desembre 

Previsió de despeses per part dels cicles. 

 

 

7. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I GESTIÓ 
 

Per tal d’agilitzar el funcionament, la Comissió Econòmica delegada del Consell Escolar 
és la que fa el seguiment del material i els llibres. 

Les tasques assignades a aquesta Comissió són: 

1. Estudi de la proposta feta pels cicles pel que fa a la compra i/o renovació de 
llibres de text i material didàctic complementari, així com a l’adquisició de 
material fungible. 

2. Establiment i aprovació de la proposta de quota a satisfer per les famílies. 

3. Presentació de la proposta al Consell Escolar. 

4. Revisió i presentació del projecte de pressupost per a la seva presentació al 
Consell Escolar. 

5. Tramitació i seguiment del cobrament de les quotes a les famílies. 
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8. MATERIAL CURRICULAR   Curs 2007-08 
 

 

ÀREA EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

LLENGUA CATALANA 
 
Quadern NYAM-NYAM (Teide) EI-4 i EI-5 
 

Material de treball elaborat a l’escola  
Dossiers elaborats a l’escola 
 

Dossiers elaborats a l’escola  5è 
Bitoc 2, Ed. Text  6è 

LLENGUA CASTELLANA 
 
 
 

Material de treball elaborat a l’escola Dossiers elaborats a l’escola 
Aiguaneix 5è-6è, 
Ed.Barcanova 

LLENGUA ANGLESA 
 
 
 

New Galaxy 1  
New Galaxy 2 
 

Galaxy 3  
Galaxy 4 
Activity books 

Galaxy 5  
Galaxy 6 
Activity books 

MATEMÀTIQUES Quaderns   XIP-XAP (Teide) 
Tornassol 1 i 2 Ed.Teide 
Set i mig 1-6, Ed. Teide 

Xifra 5, Ed. Vicens-Vives 
Xifra 6, Ed. Vicens-Vives 
Quaderns d’activitats 3r  i4t 
Problemes Xifra 14,  Ed. Vicens-Vives (4t) 

Xifra 5, Ed. Vicens-Vives 
Xifra 6, Ed. Vicens-Vives 
Quaderns d’activitats 5è i 6è 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

Material de treball elaborat a l’escola Nou Saltamartí, Ed. Barcanova 1r i 2n 

Dossiers elaborats a l’escola 
 

Terra 5è, Ed. Vicens-Vives 
Terra 6è, Ed.Text 
 

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL 
Dossiers elaborats a l’escola 
 

Dossiers elaborats a l’escola 
La volta a Espanya  5è   Ed.Text 
 

DICCIONARIS, ATLES I LLIBRES DE 
CONSULTA 

 
o Biblioteques de classe 

 
o Primer diccionari, Eumo Editorial 
o Biblioteques de classe  

 
o Primer diccionari,  Eumo Editorial 
o Diccionari Junior,  Ed. Barcanova. 
o Diccionaris castellà 
o Diccionaris català-castellà 
o Biblioteques de classe 

 
o Biblioteques de classe 
o Didac. Enciclopedia Catalana (5è) 
o Diccionari Escolar Vox (6è) 
o Escolar de la Lengua Española. 

Santillana 
o Els verbs catalans conjugats. Ed. 

Claret 
o Los verbos conjugados. Ed. Claret 
o Català/castellà. Ed. Teide 
o Sinònims. Ed. Teide 
o Atles Junior 
o Atles cos humà 
o Atles històric 


