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Què és i com funciona la socialització de llibres?
La socialització de llibres de text consisteix a la generació d’un banc de llibres de text
que l’Ampa deixarà en préstec als alumnes durant el curs escolar. L’alumne en fa ús
durant tot el curs, i en acabar els retorna a l’escola per ser reutilitzats el curs següent
per un altre alumne.

La reutilització dels llibres durant diferents cursos escolars comporta que el cost
d'adquisició i de reposició de llibres sigui repartit entre totes les famílies durant tota
l'etapa escolar amb el que s'aconsegueix un estalvi econòmic, a més de incentivar
valors educatius com ara la responsabilitat, solidaritat i el respecte al medi ambient.

Viabilitat del projecte
Per que un projecte d’aquestes característiques sigui un èxit han de participar tres
factors importants.
1. Implicació de la comunitat educativa.
En quan a la conscienciació envers el projecte i al compromís de mantenir els
llibres socialitzats durant un mínim de quatre anys.
2. Implicació de l’Ampa.
Per tal de col·laborar amb la implantació del projecte i amb la comunicació amb
les famílies.
3. Implicació dels alumnes/famílies.
Pel que fa referència al respecte a la normativa del projecte, tenir cura dels
llibres.
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Definició del projecte
El projecte de socialització es dissenya a mida de cada centre i es definirà en funció de:
1. Els cursos que abasti.
Des de un projecte de socialització per tots els alumnes del centre, fins un
projecte pels cursos només que tenen llibres reutilitzables, o bé per un cicle de
l’escola o fins i tot un curs.
2. Els llibres que volem incloure.
Poden ser tot el lot de llibres, fungibles i reutilitzables, pot ser només tots els
llibres reutilitzables de 3r a 6è, o pot ser llibres només d’algunes matèries.
No hi ha un mínim ni d’alumnes ni de llibres per què un projecte de socialització sigui
un èxit.

Banc de llibres
Els llibres són sempre propietat de l’Ampa i només els alumnes del centre en fan ús.
Creació i/o consolidació del banc de llibres.
Hi ha diferents vies per tal d’aconseguir el banc de llibres.
1. Compra de tots els llibres nous.
Els alumnes que s’adhereixin al projecte abonaran les quotes corresponents al
cost del lot de llibres, però els llibres reutilitzables els retornaran en acabar el
curs per formar part del banc de llibres del projecte per ser adjudicats a un
altre alumne.

2. Aconseguir un banc de llibres per les altres vies per tal de reduir la quota del
primer any.
a. Recompra de llibres de 2a mà.
b. Descomptes a la quota de l’alumne que faci donació de llibres i que
s’adhereixi al projecte.
c. Campanya de donació de llibres dels alumnes del centre al projecte de
socialització.
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Quotes
Les quotes que abonen els alumnes adherits són anuals, i aquesta quota serà la
mateixa durant els quatre anys de durada del projecte. Hi haurà una quota pels
alumnes que s’adhereixin nous al projecte i una quota inferior a partir del segon any
d’adhesió.
El càlcul de les quotes anirà en funció dels paràmetres pendents de determinar.
Diferents opcions per les quotes:
1. Una quota única per tots els alumnes del centre.
2. Una quota única per alumnes del mateix cicle, inicial, mitjà i superior.
Les quotes resultants es podran fraccionar per tal de facilitar a les famílies el seu
pagament.

Aquestes quotes inclouen una aportació al fons de reposició de llibres, això vol dir que
permetran la renovació de tots els llibres transcorreguts els anys establerts per la seva
vida útil, ja sigui cada quatre anys o bé permeten una renovació del 25 % dels llibres
cada any sense suposar una despesa extraordinària. Les quotes inclouen els serveis de
Badoca en la gestió del projecte.
El disseny inicial del projecte definirà les quotes finals que permetran el seu
autofinançament independentment de les subvencions o ajuts d’ altres aportacions
d’organismes oficials.
L’adhesió al projecte de socialització comporta un compromís de 4 anys per aconseguir
la viabilitat del mateix projecte.

Gestió del projecte
El projecte es dissenyarà a mida juntament amb l’Ampa i els serveis es contractaran
anualment. No existeix compromís de permanència.
El cost del servei anirà en funció dels mòduls a contractar, dels alumnes adherits i dels
llibres inclosos en el projecte de socialització.
La gestió integral del projecte comporta des de la informació personalitzada amb les
famílies, el control de les quotes abonades i la comptabilitat generada durant el procés
fins al lliurament del lot de llibres que les famílies que rebran a l’escola folrats i
etiquetats amb el nom de l’alumne.
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