PRESENTACIÓ DEL PROJECTE “RE-LLEGINT”
Benvolgudes famílies,

En l’última reunió de l’AFA es va acordar intentar tirar endavant un nou projecte: crear “un
fons comú” amb els llibres de lectura obligatòria del centre, un sistema de re-utilització
d’aquests llibres. La participació dels alumnes en el projecte seria voluntària i estaria
gestionada per l’Afa, per tant caldria ser soci per poder-se’n beneficiar. Ho hem presentat a
l’Equip Directiu de l’Institut, que en dóna suport.
Partint d’una aportació inicial única (quota de participació) de 20€ per alumne es garantirien
inicialment 2 llibres de lectura/curs. No s’hauria de fer aportació cada curs, només quan
l’alumne s’incorpora al projecte.
Es donaria la possibilitat de que les famílies que ja han comprat aquests llibres en cursos
anteriors, els puguin aportar al projecte (utilitzats però en bon estat) a canvi de reduir l’import
de l’aportació inicial (per cada llibre aportat es rebaixarien 5€). Com més llibres de segona mà
aportessin les famílies, més probable seria poder arribar a tenir inclús 3 llibres per
alumne/curs.
El projecte es complementarà amb els diners que es van obtenint cada any a la paradeta de
Sant Jordi amb la venda de llibres de segona mà que aporten les famílies. Aquest diners
s’utilitzarien solament en la mesura que fos necessari per acabar de comprar els 2 llibres per
alumne/curs que es proposen inicialment o, un tercer si el dos llibres inicials haguessin quedat
coberts amb l’aportació econòmica de les famílies i els llibres de segona mà aportats.
Es comprarien els llibres que ens indiqués la direcció del centre
L’equip directiu ens ha facilitat llistat de llibres que els alumnes de segon i tercer ja han llegit
en cursos anteriors, que se seguiran llegint els propers cursos i que, per tant, serien els títols
que es podrien portar de segona mà per compensar/rebaixar la quota de participació:

-

Diari d’Ana Frank
Diari de Zlata - Zlata Filipovic
Diari d’un/una jove/a maniàtic/a
El fill de la pluja d’or - de Josep Vallverdú (Col. Grumets, Ed. La Galera)

-

El reino de las 3 lunas - de Fernando J. López (Alfagüara juvenil)
Terror a la xarxa 1
Tirant lo Blanc - de Rosa Navarro (Ed. Edebé)

-

El mussol i la forca - de Pau Joan Hernández (Ed. Edebé)
El Lazarillo de Tormes - de Rosa Navarro (Ed. Edebé)
Don quijote de La Mancha - de Rosa Navarro (Ed. Edebé)

Com posar-ho en marxa?
Us convidem a respondre la següent enquesta per conèixer l’interès de les famílies en
participar-hi, i quants llibres de segona mà podeu aportar. Hauríem de tenir les vostres
respostes com a molt tard el 8 de novembre, per poder valorar si val la pena tirar endavant o
no.

https://doodle.com/poll/pgqgadppum868dkw

En cas que considerem que hi ha prou participació, us farem arribar una fitxa o document de
participació per tenir les dades necessàries i saber quins llibres en concret aportarà cada
alumne. Aquesta document l’hauríem de tenir com a molt tard a final de novembre.
Si podem acomplir aquests terminis, a primers de desembre es recollirien els llibres usats que
les famílies aporten, es cobraria la quota de participació i es comprarien els llibres per poder
començar a funcionar a partir de gener.

ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!!!!!!!
Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment, adreceu-vos al
correu electrònic
secretaria-afa@institutviladomat.cat

