Programa socialització de llibres de primària pel curs 2014-15
Introducció
Com sabeu, aquest no ha estat un curs gens normal i el final de curs tampoc no desdiu
d’aquesta anormalitat. Com cada any a final de curs, l’equip docent proposa la llista de
llibres i de material individual que faran servir els nostres alumnes de cara al curs que
ve. A més, la Junta d’APA, juntament amb la col·laboració de les famílies, va posar en
marxa el curs passat el programa d’intercanvi de llibres.
Enguany, però, el calendari de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la
millora de la qualitat educativa (LOMQE) marca la seva implantació per als cursos de
1r, 3r i 5è de primària per al curs escolar 2014-2015. Aquest fet provoca que la totalitat
dels llibres que les editorials ofereixen per a aquests cursos siguin diferents dels que
utilitzàvem.
Aquest canvi de Llei ha provocat que es compliqui el programa d’intercanvi de llibres
tal i com es va dur a terme el curs passat. Des de l’APA i l’escola estam fent feina
intensament per cercar una solució que redueixi l’impacte que aquesta modificació
suposa per a les famílies. La proposta inicial de l’escola, per tal de reduir les despeses
en la compra dels llibres que obligatòriament s’han de canviar, era socialitzar part dels
llibres que es volen mantenir als cursos on s’implanta la LOMQE el proper curs (1r, 3r i
5è de primària).
Una vegada estudiada aquesta opció per part de l’APA i intentant encabir aquesta
proposta dins l’intercanvi de llibres, es va arribar a la conclusió que la millor manera de
fer-ho quadrar tot era socialitzar els llibres a tota l’etapa de primària. Es va presentar
aquesta proposta a l’escola que ens va donar el vistiplau per tirar endavant amb la idea.
Així doncs, us presentam el Programa de Socialització de llibres pel curs 2014-15 per
a l’etapa de primària i en què hem inclòs també 1r i 2n ESO.

Conceptes
La socialització de llibres de text és un projecte en el qual s’involucren tots els
membres de la comunitat educativa del centre: pares, professors i alumnes i que es
fonamenta en la idea bàsica d’aprofitar els llibres de text que es trobin en bon estat
mentre aquests estiguin vigents.
Què són els llibres SOCIALITZATS?
Els llibres socialitzats són els llibres que els alumnes d’aquest curs deixen a l’escola en
forma de donació, per tal que els puguin emprar els alumnes del curs entrant. Així, per
exemple, si els alumnes que enguany fan 3r primària donen els llibres de castellà a
l’escola, aleshores, els alumnes que el curs vinent facin 3r primària (actualment 2n)
empraran aquests llibres que els facilitarà l’escola.
Els programes de socialització de llibres que duen a terme a altres centres manegen
un conjunt bastant ampli de conceptes en els quals ara no entrarem, com per exemple,
quotes, fiances, comissió de gestió del llibres, estoc de llibres, etc.

Objectius i avantatges
Els objectius d’aquest programa són:

•
•
•
•

Minimitzar el cost econòmic dels llibres de cada curs escolar
Reutilitzar els llibres de text durant tota la seva vida útil
Continuar amb la filosofia de l’escola, que fomenta el respecte pel material, la
responsabilitat individual i el fet de compartir amb els companys
Continuar utilitzant la bibliografia que l’escola considera adient

Els avantatges que s’obtenen d’intentar assolir els objectius són:
• Reduir la despesa en llibres de text
• Minimitzar l’impacte que suposa la política de canvis de llibres que duen a
terme les editorials
• Contribuir a la sostenibilitat del planeta: menys llibres implica menys paper i,
per tant, menys arbres talats
• Reforçar la cultura de la reutilització del material
• Reforçar els valors de respecte pel material, responsabilitat individual,
compartir, etc.

Pla per al curs 2014-15
Com hem comentat a la introducció, enguany és molt complicat realitzar el programa
d’intercanvi de llibres tal i com el vàrem dur a terme el curs passat. Pensam que la
solució que més s’acosta a aquest intercanvi és la socialització de llibres. Dur a terme
una implantació d’un pla de socialització és un tema bastant complex que s’ha
d’estudiar amb temps, ja que implica recursos econòmics, materials i personal que
gestioni el pla.
Per aquest motiu, hem decidit presentar enguany un programa de socialització de
llibres de text molt reduït i adaptat a les circumstàncies actuals: canvi de llibres
imposat per la LOMQE i temps molt reduït per a la seva preparació (2 setmanes).
Emperò, si el programa agrada i funciona, en proposam la continuació, amb la creació
una comissió de socialització que estudiï el tema en profunditat i realitzi una proposta
adequada a les necessitats i a la realitat del nostre centre, a ser possible per posar en
marxa el curs 2015-2016.
NOTA: la socialització de llibres només s’aplica als llibres de text (teoria); els llibres
d’exercicis, pràctiques ... s’han de comprar, ja que no es poden reutilitzar perquè els
exercicis i/o pràctiques s’han fet als mateixos llibres.

Funcionament del Programa
El programa funcionarà de la següent manera:
• Les famílies s’adheriran al programa de socialització mitjançant una butlleta
d’adhesió per a cada nin que vulgui estar dins el programa.
• Les famílies han de preparar els llibres per ser entregats a l’APA, que els donarà
a l’escola:
o Eliminar, a ser possible, el nom de l’alumne
o Esborrar les possibles anotacions que hi hagi als llibres
o Revisar que els llibres que s’entreguen estiguin en bon estat de
conservació: han de tenir totes les pàgines i han de ser llegibles

•

Les famílies entregaran els llibres que vulguin donar, del llistat de llibres que
proporciona l’escola, juntament amb la butlleta d’adhesió al programa. Quedarà
registrat:
o Quin nin s’adhereix al programa (nom i curs que ha fet enguany)
o Llibres que entrega
o Estat general dels llibres
• Els llibres passaran a ser propietat de l’escola, que els emprarà a l’aula
corresponent, mentre el llibre sigui útil (la vida estimada d’un llibre són 4 anys).
Aquests llibres seran d’ús comunitari dins l’aula entre els nens que participin al
programa.
• A final de curs, els llibres quedaran a l’escola per seguir amb la seva utilització.
Com queda la socialització per a primària?
CURS
CURS
QUÈ SOCIALITZA QUÈ REP
QUÈ
ACTUAL
VINENT
SOCIALITZAT
COMPRA*
(sortint)
(entrant)
P5
1r
Dóna llibres de P5 a Llibres de lectura
la biblioteca
de 1r
1r
2n
Deixa llibres de
Llibres de lectura
lectura a la classe
de 2n
2n
3r
Deixa els llibres de
Castellà
Anglès
lectura a la classe
Medi
Català
Matemàtiques
3r
4t
Deixa els llibres de: Llibres de text de
Castellà
4t
Medi
4rt
5è
Deixa tots els llibres Castellà
Anglès
de text a la classe
Matemàtiques
Català
Medi
5è
6è
Deixa els llibres de: Llibres de text de
Castellà
6è
Matemàtiques
Medi
6è (1)
1rESO
Deixa tots els llibres Cives 1
de text a la classe
Llibre de lectura
1rESO (1)
2n ESO
Deixa els llibres:
Cives 2
Cives 1
Llibre de lectura
Llibre de lectura
2n ESO
3r ESO
Deixa els llibres:
Cives 2
Llibre de lectura
*Els llibres de pràctiques/exercicis s’han de comprar a tots els cursos, segons la llista
proporcionada per l’escola.
(1) Tots els alumnes de 6è i 1r ESO que s’adhereixin a la socialització de llibres
rebran el llibre de l’assignatura de socials i el llibre de lectura. En cas que els llibres
socialitzats no siguin suficients per repartir un a cada alumne apuntat al programa,
l’APA s’encarregarà de l’adquisició d’aquests llibres.

Calendari d’actuació
Els llibres es tornaran a les famílies per a la seva revisió la darrera setmana de juny.
Recordau que enguany els requisits que han de complir els llibres són:
•
•
•

Han d’estar sense nom, a ser possible
Han d’estar esborrats de possibles anotacions
Han de venir en bon estat: han de tenir totes les pàgines i ser llegibles

L’entrega de llibres a l’APA es farà a la Sala Gran els següents dies:
•
•
•

Dimecres 18: de 16.00-17.00 h
Dijous 19: de 16.00-17.00 h
Divendres 20: de 12:00-15:00 h

