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1.- INTRODUCCIÓ
1.1 AGRAÏMENTS

Des de la Comissió Mixta que gestiona el Projecte Sorell al Centre volem donar les
gràcies a totes les mares que han col·laborat de forma voluntària en tot el procés per
fer efectiu el Projecte que des de l’Institut Salvador Dalí venim implementant des de fa
dos cursos.
Agrïment molt afectuós ja que sense el seu suport i ajuda aquest Projecte no s’hagués
pogut desenvolupar donada la seva gran dimensió i dificultats en la gestió.
També volem donar les gràcies a totes les famílies que de forma altruista han lliurat els
llibres de text o de lectura a l’AMPA (per motius de canvi de domicili o per haver acabat
l’escolarització del fill/a) per tal d’ajudar a completar els lots de l’alumnat del Centre.
Volem donar les gràcies també a la Llibreria ATENEA per totes les orientacions i
facilitats lliurades a l’AMPA en la gestió de llibres.

1.2. PERSONES GESTORES

REPRESENTANTS DE L’AMPA
Eva Botella Barcelona
Celeste Esbrí Solano
Maria Hernández Fernández
Olga Miñarro Agüero
Àngels Vicente Miret

REPRESENTANTS DEL CENTRE
Charo González Aguilar
Concepció Pérez Solera
Pilar Pose Ruso
Marcel Rodà Panedés
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PERSONES QUE HAN DONAT SUPORT
Per part de les famílies: Fina Garcia, MªCarmen Sánchez, Empar Góngora, Montse
Guillamet, Anna Espinosa, MªCarmen Hidalgo, Maite Echevarria, Teresa Da Costa,
Maria Marin, Elisabet Lechuga, MªAngeles Fontaneda, Dolors Tomás, Núria Farran,
Sonia Segarra, Soraya de la Mata, Ana Alcalà, Maite Besora, Silvia Andreu, Trini López,
Encarni Solana i Jose Manuel Mota.
Per part del Centre: Vicki Eslava Higueras, Xavier Otero Moratiel i Mª Angels Campillo
Martin-Consuegra i Alba Sabaté Villagrasa.
Per part de l’alumnat: Delegats i delegades verdes.

PERSONES QUE HAN ELABORAT AQUEST DOCUMENT
Maria Hernández Fernández
Olga Miñarro Agüero
Àngels Vicente Miret

2.- CRONOLOGIA EN LA PLANIFICACIÓ I ACTUACIONS

SETEMBRE 2013
Posteriorment a les dates de lliurament de lots durant el setembre la Junta de l’AMPA
es reuneix amb el grup de mares col·laboradores en el Projecte per tal de realitzar una
valoració de la gestió de llibres tant en la recollida durant el juny 2013 com en el
lliurament de lots per al nou curs; també es fa una valoració de les incidències i una
altra sobre els possibles aspectes de millora.
Malgrat haver estat durant tot l’estiu treballant-hi i la sobrecàrrega que ha suposat la
gestió de l’alt nombre de llibres, valorem que pel pròxim curs s’ampliarà la
implementació de llibres socialitzats en la ESO i també d’assignatures comuns de
Batxillerat.

OCTUBRE 2014
Realització de reunió de la Comissió Mixta amb la nostra referent de l’Ajuntament,
Helena Gregorio, per tal de rebre l’assessorament necessari per continuar el
desenvolupament del Projecte.
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Exposició de l’AMPA de la voluntat de l’ampliació del Projecte incloent-hi tots els llibres
de text de tots els cursos de la ESO i dels llibres de text de matèries comuns de
l’alumnat de Batxillerat.
Acordem contactar amb les companyes de l’AMPA de l’Institut Baldiri Guilera per tal de
compartir la seva experiència i poder-ne aprendre.
Acordem amb la Direcció del Centre que es treballarà de forma interna la implicació de
tots els Departaments de l’Institut per tal de conscienciar el professorat de la
necessitat de no escriure ni subratllar en els llibres per tal de millorar-ne la
conservació i aplicar metodologies d’estudi alternatives; així mateix es demanarà
ajuda a tot el professorat per tal que treballi amb l’alumnat la conscienciació en la cura
dels llibres.
Realització del Document Marc de Projecte que ens servirà de guia per la
implementació del Projecte al Centre.

NOVEMBRE 2013
Realització de reunió de l’AMPA amb l’AMPA de l’Institut Baldiri Guilera per compartir
l’experiència del Projecte SORELL.
Agafem com a model de l’AMPA Baldiri Guilera el mètode de la realització de l’albarà
individual per cada alumne en la recollida de llibres, la preparació dels lots en les
bosses pel lliurament del lot al setembre i la data de recollida de llibres al juny.
Preparació dels fulls de compromís per realitzar una estimació de les famílies
disposades a participar en el Projecte i així poder fer un càlcul de la quota de
reutilització.
Al document específic per cada curs s’hi detallen els llibres que s’inclouen en el
Projecte i les condicions d’adscripció: llibres folrats, sense subratllar ni guixats i
l’augment de la quota, donat que el nombre de llibres socialitzats és superior al que es
pensava en un inici.
També es prepara un document especial per a l’alumnat de segon de Batxillerat per tal
de demanar-los la donació de llibres a l’Institut de forma altruïsta al juny de l’any 2014
per tal de poder-los reutilitzar l’alumnat que iniciarà 2n de Batxillerat.

DESEMBRE 2013
Es reparteix la documentació anteriorment especificada a les famílies.

GENER 2014
Les famílies retornen el full de compromís de forma esglaonada i bastants fora del
termini establert, qüestió que dificulta i ens endarrereix establir una quota estimada.
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De moment només quatre alumnes de segon de Batxillerat retornen la documentació
amb la voluntat de donar els seus llibres de forma altruista; el següent mes van ser un
total de set alumnes que van retornar-la.
Amb la subvenció aportada per l’Ajuntament es decideix comprar folres per tal de
facilitar el manteniment i la conservació dels llibres i lliurar-los a l’alumnat que pertany
a famílies adscrites al projecte.
Mesurem els llibres i comptem els folres que necessitem.
L’alumnat verd amb la professora MªAngels Campillo, referent en el Centre del
Projecte Escola Verda, fan el repartiment dels folres per les clases a tot l’alumnat que
participa en el Projecte.
El resultat de l’activitat de folrar els llibres per part de l’alumnat el valorem no del tot
positivament ja que un percentatge alt de llibres es van quedar sense folrar i alguns
alumnes no van obtenir els folres. És un aspecte que cal millorar.
Com que encara manquen nombroses famílies que retornin el document d’adcripció a
Projecte la Direcció, es realitzen trucades telefòniques per poder recuperar famílies
susceptibles de participar-hi.
S’aprova el Document Marc de Projecte en el Consell Escolar de Centre.

FEBRER 2014
Finalitzem la recollida del Document de compromís d’adscripció a Projecte amb les
següents dades:

Alumnat de la ESO:
Primer: 97
Segon: 90
Tercer: 61
Quart: 49

Alumnat que cursa Batxillerat:
Primer: 25
Segon: 7
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El Centre ens facilita tots els llistats de llibres que s’utilitzaran durant el pròxim curs.
Ens posem en contacte amb la llibreria ATENEA del Prat, amb qui habitualment
treballem donades totes les facilitats i descomptes en preus de llibres que ens
ofereixen, per tal de sol·licitar els pressupostos dels llibres inclosos en el Projecte.
Amb el pressupost de llibres i el nombre de l’alumnat de cada curs que necessitarà lot
realitzem una estimació del nombre d’exemplars que hem de comprar per poder fer el
càlcul de la quota que cada família haurà de pagar.

Alumnat de la ESO:
Nouvinguts: 90 €
Segon:
45 €
Tercer:
55€
Quart:
40 €

Alumnat de Batxillerat:
Nouvinguts: 80€
1er i 2on:
35€

Durant aquest mes ens coordinem amb Charo González, coordinadora pedagògica,
referent del Centre en el Projecte per tal de demanar-li suport en el treball de
conscienciació de tot el professorat de la importància del Projecte.

MARÇ 2014
L’AMPA decideix canviar d’entitat bancària per motius d’estalvi en les comissions.
Decidim l’obertura de dos comptes corrents diferenciat. Un compte serà destinada a
les quotes de famílies sòcies i l’altre serà destinat a les quotes de reutilització.
Recordem i fem anàlisi del procediment que han de seguir les famílies amb necessitats
econòmiques especials que detallem en el Document Marc de Projecte i elaborem el
protocol tenint en compte l’equitat i les situacions individuals donat que aquest curs
compartim la subvenció que l’Ajuntament atorga al Centre per aquest Projecte.
Iniciem una formació interna de l’AMPA per tal de millorar la gestió amb el suport i
assessorament d’un pare d’una alumna del Centre.
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MAIG 2014
Definim diferents aspectes:











La Direcció del Centre facilita l’espai del pati exterior per tal que l’AMPA pugui
treballar i gestionar durant l’estiu la recollida, emmagatzament, restauració i
lliurament de llibres.
Dissenyem un document de tipus albarà que ens servirà de comprovant quan
la família retorni els llibres socialitzats al juny; aquesta serà una condició
indispensable per continuar participant en el Projecte. Aquest albarà es fa per
duplicat. Una part serà per a la família i l’altra part per a l’AMPA.
Es realitzen les llistes de l’alumnat per cursos que ens serviran tant pel control
i reutilització i per preveure la preparació del nombre de lots de cada curs.
Es realitzen 3000 fitxes, aproximadament, que aniran enganxades al dors de
cada llibre on constarà tant el nom de l’alumne que retorna el llibre com el nom
de l’alumne que rep el llibre, la data i l’estat de conservació.
Es realitzen les cartes informatives a les famílies i es lliura fotocòpia de paper
a través de l’alumnat i per correu electrònic a totes les famílies del Centre. Les
cartes expliquen el procediment de pagaments, quotes i dates de termini.
Ens coordinem amb els professionals de l’Administració del Centre per tal que
puguin informar les famílies de l’alumnat nouvingut durant els dies de
matriculació.

JUNY 2014
Definim el calendari de recollida de llibres en funció de les dates de finalització de curs
i d’exàmens.
La recollida de llibres de primer de Batxillerat es realitza durant l’hora de pati donat
que les famílies adcrites a Projecte són poques: 20. Valorem que aquesta recollida va
ser dificultosa ja que la informació no va arribar a tothom i l’endemà de la recollida,
l’alumnat d’aquest curs marxava d’escursió així que ens va deixar poc marge de
maniobra per definir una estratègia alternativa.
L’alumnat de segon de Batxillerat no va deixar cap llibre de forma altruista així que
només disposem dels set lots sencers, que són els que ja comptàvem en un principi.
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Realitzem el llistat de famílies que han fet l’abonament de les quotes de sòcia i quotes
de reutilització.
Després de la recollida dels llibres durant les dates assignades per curs es continua la
recollida de llibres durant tot el juliol ja que s’esdevenen incidències particulars i ens
trobem en l’adaptació de les famílies en el procés.
Es realitza un llistat de l’alumnat que necesita llibres per estudiar durant l’estiu pels
exàmens de setembre que es lliura a la Direcció del Centre per tal de tenir un control
en el retorn dels llibres.
L’AMPA estableix contacte amb la polleria “Mati & Hijos” de la Plaça Blanes. Els amos
de la botiga ens regalaran 600 bosses per poder posar els lots que lliurarem a les
famílies al setembre.
Un pare d’un alumne de l’institut ens proporciona de forma altruista un gran nombre
de caixes de cartró noves, de gran capacitat i resistència, per tal de poder organitzar
les piles dels llibres i les bosses dels lots.
Comprem el material fungible necessari per treballar en la restauració i preparació de
llibres durant el juliol i organitzar la documentació: carpetes, líquid correctiu, cinta
adhesiva, gomes elàstiques, portafolis, plàstics per cobrir llibres…
Elaborem procediment de la recollida de llibres i lliurament de lots.

JULIOL 2014
L’AMPA i un gran grup de mares col·laboradores ens trobem cada tarda en el taller de
tecnologia per tal de restaurar, preparar i fer recompte de lots.
Valorem que malgrat el primer filtre en la recollida de llibres aquests no estan
esborrats i decidim esborrar llibres i restaurar els que puguem reutilitzar.
Caldrà continuar treballant en la conscienciació de la conservació de llibres a tota la
Comunitat Educativa.
Es reuneix la Comissió Mixta per realitzar una primera valoració del procés de recollida
de llibres, fer una anàlisi de la situació i gestionar incidències.
Decidim que la recollida dels llibres de l’alumnat que s’examina al setembre la
realitzarà la Direcció i durant els mateixos dies que es realitzen els exàmens.
Decidim que els dies de lliurament de lots al setembre participarà la Direcció per tal
d’ajudar en les incidències individuals de l’alumnat i alhora transmetre cohesió de la
Comunitat Educativa a totes les famílies adherides al Projecte.
Concretem les especialitats de l’alumnat de 4rt de la ESO.
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Es valora la necessitat de continuar treballant amb el Departament d’anglès des del
Centre ja que observem que els llibres Student book d’alguns cursos estan molt guixats
i s’utilitzen com workbook; aquesta qüestió que dificulta enormement la conservació
dels llibres.
Tenim incidències amb el llistat de llibres de les assignatures de llatí i francès. La
incidència amb el llibre de llatí la podem resoldre. La incidència amb el llibre de francès
no es pot resoldre i es postposa per setembre.
Detectem incidències:
 Famílies que han pagat les quotes, però no han retornat els llibres.
 Famílies que han retornat els llibres, però no han pagat les quotes.
Aquest tipus d’incidències ens dificulta la planificació de les compres i la preparació
dels lots pel setembre.
Decidim trucar i posar-nos en contacte amb les famílies que presenten incidències amb
l’ajuda de Charo González per tal de comunica-los que si no es resolt la seva incidència
no poden adherir-se al projecte.
Organitzem els llibres per matèries i cursos i iniciem el recompte per tal de conèixer el
nombre de llibres que necessitem.
Realitzem la comanda dels llibres necessaris a la llibreria ATENEA
Mentre esperem la comanda continuem restaurant llibres, posant etiquetes i el segell
d’AMPA en els llibres socialitzats.
La llibreria ATENEA ens fa el lliurament de la comanda. Aquesta no és sencera ja que
l’hem realitzat tard i hem d’esperar al setembre una part dels llibres demanats.
Amb els llibres nous iniciem la preparació dels lots dels cursos que podem.
La preparació del lots de l’alumnat de quart de la ESO ha de ser personalitzat degut a
la gran varietat d’optatives.
A finals de juliol deixem una part de lots preparats en les caixes de cartró, totes
identificades; també posem ordre en el taller per continuar treballant-hi al setembre.
Iniciem una nova metodologia en la gestió de l’AMPA. Realitzem una base de dades de
les famílies sòcies de l’AMPA on es detalla adreça postal i electrònica, telèfons de
contacte i adhesió al projecte SORELL. La nova metodologia consisteix en la utilització
del Drive per la gestió de documents i base de dades. El pare d’una alumna del Centre
que ens ajuda i orienta en la nova metodologia junt amb la tresorera de l’AMPA
introdueix les dades.
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AGOST 2014
Una mare de l’AMPA continua amb la restauració de llibres.
Continuem amb la introducció de dades al drive.

SETEMBRE 2014
Situació 1 de setembre:
Resta pendent la devolució de 200 llibres que l’alumnat ha de retornar després dels
exàmens de recuperació: 1, 2 i 3 de setembre.
Aquests llibres es retornen de forma esglaonada fins el 10 de setembre, qüestió que
ens va dificultar molt la previsió i preparació d’una part dels lots que havíem de lliurar.
Durant la primera setmana de setembre abans del dia 8 rebem de la comanda de
llibres que manca; això fa que haguem de preparar una part dels lots amb molta
urgència ja que tenim previst iniciar el lliurament dels lots a les famílies el dia 8 de
setembre.
La situació que ens trobem durant les dates del lliurament dels lots és la següent:
 Gran nombre de famílies encara retornen llibres. Decidim recollir-los malgrat
ens ocasioni distorsió en el recompte de llibres. Prioritzem que tot l’alumnat
tingui el lot complet de llibres socialitzats encara que no n’hagin retornat algun.
 Famílies que encara no han realitzat el pagament de les quotes de socis ni de
reutilització i decidim aplaçar el lliurament dels lots d’aquestes famílies. Aquesta
incidència fa que s’allargui el procés fins a principi d’octubre.
 Hi ha incidències en els llistats de l’alumnat que ha de repetir curs i la previsió
de lots que hem preparat per aquest alumnat no va ser fidel. Hem de preparar
nous lots amb el llistat definitiu de l’alumnat repetidor.
 Durant els dies de lliurament de lot desubiquem una caixa amb quinze lots de
l’alumnat de quart de la ESO. Aquesta incidència ens provoca un gran daltabaix
amb les famílies i establim un gabinet de crisi per tal de fer front a la situació.
Reunim les famílies afectades i expliquem la situació: no podem lliurar el lot de
llibres fins l’inici de curs ja que preveiem que hem de realitzar una comanda
nova. Afortunadament localitzem la caixa desubicada i podem lliurar el lot
abans de l’inici del nou curs.
 El repartiment dels llibres de lectura obligatòria de la ESO que vam recollir de
les famílies juntament amb els llibres d’assignatures optatives de Batxillerat és
de forma irregular, però amb criteri just i equitatiu. El repartiment el realitzem
de la següent forma:
 Primer de la ESO: lots anònims. La meitat de l’alumnat rep un llibre de
lectura.
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Es posa les paperetes en una caixa on s’escriu el nom de la lectura o la
papereta en blanc. La família quan recull el lot agafa una papereta de la
caixa.
Segon de la ESO: lots anònims. Tot l’alumnat rep un llibre de lectura
obligatòria.
Tercer de la ESO: lots anònims. Rep un llibre de lectura tot l’alumnat que
retorna el lot de llibres en òptimes condicions.
Quart de la ESO: Són lots personalitzats per especialitat. Es lliura un llibre
de lectura obligatòria a tot l’alumnat que ha retornat els llibres en òptimes
condicions.
Primer de Batlliretat: lots anònims. Tot l’alumnat rep un llibre extra (lectura
obligatòria o workbook o especialitat).
Segon de Batxillerat: lots anònims. No podem afegir cap llibre extra donat
que no disposem d’stock.

Durant els dies de lliurament del lot de llibres al setembre les famílies signen el
Contracte de compromís d’adhesió al Projecte on s’especifica: els llibres que s’inclouen
en el lot lliurat i les normes que han de seguir per la cura dels llibres (folrar llibres, no
guixar ni pintar, no treure l’etiqueta identificativa del dors i posar-ne el nom de
l’alumne/a que rep el llibre….).
A l’inici de curs fem inventari de stock. La Direcció ens facilita un espai a l’interior del
Centre per tal de poder guardar-los. Aquests llibres han estat utilitzats durant el curs
2014-15 per poder lliurar a l’alumnat que ha iniciat l’escolarització al Centre a meitat
de curs.
Finalitzem la introducció de dades en l’excell del Drive de l’AMPA amb les incidències
que ens han anat sorgint.

OCTUBRE 2014
Durant aquest mes es realitza el retorn de les quotes de reutilització de les famílies de
l’alumnat que repeteix curs i de les famílies que decideixen sortir de l’adhesió a
Projecte.
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3.- El PROJECTE EN XIFRES
3.1 PARTICIPACIÓ
GENERAL
Nombre de famílies adherides al Projecte:

402

Percentatge de participació:

63%

Nombre total d’alumnat que utilitzen llibres:

643

Nombre total d’alumnat en el Centre:

657

Nombre d’alumnat que utilitzen metodologia d’estudi alternativa:

14

(D’ara endavant contemplem famílies com família de cada alumne/a; no tenim en
compte que pot haver famílies amb més d’un fill/a ja que els lots de llibres que es
recullen i es lliuren són: un lot per cada alumne/a).

Per cursos:
PRIMER DE LA ESO
Nombre de famílies que participen:

99

Total d’alumnat en el Centre:

117

Percentatge de participació:

85%

Nombre de famílies amb quota general:

96

Nombre de famílies amb quota específica:

3
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SEGON DE LA ESO
Nombre de famílies que participen:

105

Total d’alumnat en el Centre:

130

Percentatge de participació:

80%

Nombre de famílies amb quota general:

101

Nombre de famílies amb quota específica:

4

TERCER DE LA ESO
Nombre de famílies que participen:

79

Total de l’alumnat en el Centre:

123

Percentatge de participació:

64%

Nombre de famílies amb quota general:

72

Nombre de famílies amb quota específica:

7

QUART DE LA ESO
Nombre de famílies que participen:

49

Total de l’alumnat en el Centre:

95

Percentatge de participació:

52%

Nombre de famílies amb quota general:

47
14

Nombre de famílies amb quota específica:

2

PRIMER DE BATXILLERAT
Nombre de famílies que participen:

49

Total de l’alumnat en el Centre:

90

Percentatge de participació:

54%

Nombre de famílies amb quota general:

49

Nombre de famílies amb quota específica:

0

SEGON DE BATXILLERAT
Nombre de famílies que participen:

21

Total de l’alumnat en el Centre:

88

Percentatge de participació:

24%

Nombre de famílies amb quota general:

21

Nombre de famílies amb quota específica:

0

3.2 LLIBRES GESTIONATS
Llibres retornats per les famílies:
LLibres comprats per a completar lots:

2400 exemplars
798 exemplars

LLibres cedits per la biblioteca del Centre per completar lots: 120 exemplars
LLibres de l’AMPA cedits a la biblioteca per completar lots:

25 exemplars
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Total de llibres gestionats:

3318 exemplars

3.3- ESTALVI ECONÒMIC

PRIMER DE LA ESO
SEGON DE LA ESO
TERCER DE LA ESO
QUART DE LA ESO
PRIMER BATXILLERAT
SEGON BATXILLERAT
FAMÍLIA NOUVINGUDA

PREU REAL
199 €
194 €
236 €
229 € *
134 €
129 €
**

QUOTA REUTILITZACIÓ
90 €
45 €
55 €
40 €
35 €
35 €
90 €

* A quart de la ESO hi ha dos preus reals del lot. Lot de ciències 292 € i lot de lletres
195€. En la taula anterior hem posat una mitja dels dos lots per tal d’unificar quota i
fer més àgil la gestió.
** Depèn del curs

Més de la meitat de l’alumnat ha rebut, segons disponibilitat d’exemplars, un llibre
afegit de més que ha pogut ser de lectura, o worbook, o altre llibre de text que hem
tingut en stock i que no estava afegit al projecte.
Les famílies de la ESO adcrites a projecte només han hagut de comprar algun dossier,
worbook i algun llibre de lectura.
Les famílies de Batxillerat només han hagut de comprar les assignatures d’especialitat i
algunes lectures.
Hem d’especificar que el preu del lot que la llibreria ATENEA ens fa a l’AMPA és inferior
al preu del lot que compra una família de forma individual degut als descomptes per la
gran compra de llibres que realitzem; per tant, les famílies ens afegim un percentatge
més alt d’estalvi.
També afegim que des del Centre s’han preparat els lots de tot l’alumnat les famílies
del qual han seguit el procediment especial per necessitats econòmiques. Aquests lots
s’han gestionat des de la Biblioteca de Centre i han estat contemplats dins la globalitat
d’exemplars tant de Centre com d’AMPA. Han estat un total de 16 famílies.
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4.- ASSOLIMENT D’OBJECTIUS
4.1 OBJECTIU GENERAL
A) Fomentar la reutilització de llibres de text
INDICADOR: Impacte en el Centre
INSTRUMENT D’AVALUACIÓ: Percentatge de família/alumne-a que hi participa
Tenint en compte les xifres exposades en el punt anterior valorem aquest objectiu com
assolit donat l’alt percentatge de família/alumne-a adherides al Projecte tenint en
compte que és el segon curs que hem implementat el Projecte en el Centre i que no hi
ha una cultura de reutilització en els cursos superiors. Les famílies de cursos inferiors
tenen integrada la filosofia del projecte ja que provenen d’escoles de primària on s’ha
impulsat i implementat la reutilització de llibres durant els últims anys.

Curs 2014-15
Impacte global
0 0

Famílies de Centre adherides a
Projecte 63%

37%

63%

Famílies de Centre no
adherides a Projecte 37%
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Curs 2014-15
Participació per cursos
24%
85%

54%

1er de la ESO 85%
2on de la ESO 80%
3er de la ESO 64%

52%

4rt de la ESO 52%
80%
64%

1er de Batxillerat 54%
2on de Batxillerat 24%

4.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS
a) Reduir la despesa econòmica de les famíles en la compra de llibres de text.
b) Fomentar els valors de responsabilitat, solidaritat i l’ús responsable.
c) Sensibilització en l’aprofitament dels recursos existents
d) Fomentar la sostenibilitat amb el medi ambient
Respecte a l’objectiu específic a) podem valorar que realment la implementació del
projecte i la inclusió de més llibres socialitzats ha estat un gran estalvi per les famílies.
Respecte el resultats d’objectius específics b), c) i d) no podem valorar-los amb
percentatges ja que es tracta de realitzar un treball de conscienciació i integració del
projecte a tota la Comunitat Educativa: alumnat-famílies-professorat. Malgrat que
aquest curs era el segon any que hem implementat projecte podem valorar que
l’acollida i l’aprofitament de les famílies ha estat positiva, sobretot en les famílies de
cursos inferiors. Tot i així, pensem que s’ha de continuar treballant des dels diferents
àmbits per tal de fomentar la responsabilitat en la cura i conservació dels llibres.
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4.3.- INDICADORS DE PROCÉS
4.3.1 INDICADOR: Aplicació dels procediments
INSTRUMENT D’AVALUACIÓ: Percentatge d’incidències
Durant aquest curs hem iniciat varis tipus de procediments. La intenció de l’AMPA ha
estat dotar-nos d’estructura i organització en cada part del procés del Projecte per tal
que això suposés una ajuda en la gestió d’un projecte de tanta dimensió.En referència
al procediment d’adhesió al projecte adreçat a les famílies l’hem gestionat de dos
maneres: procediment ordinari o especial.El procediment anomenat general i que
majoritàriament han utilitzat totes les famílies hi ha hagut incidències com:
endarreriments en els pagaments de quotes, no retorn de la totalitat del lot lliurat,
llibres no aptes per la seva reutilització…
El procediment especial d’adhesió adreçat a les famílies amb necessitats econòmiques
ha estat determinant la intervenció per part de la Comissió Social del Centre ja que des
de l’AMPA no coneixem aquest tipus d’ informació donada la seva confidencialitat. La
majoria de famílies que han utilitzat aquest procediment han pagat la quota de sòcia
d’AMPA, qüestió que implica gran esforç i conscienciació per part d’aquestes famílies
tenint en compte les condicions particulars.
Aquest curs també hem iniciat dos procediments en referència a la recollida de llibres i
lliurament de lots i això ens ha ajudat força en l’organització dels dies claus d’atenció a
les famílies tant en la recollida com en el lliurament de lots. Aquest procediment també
ens ha ajudat a estructurar la gestió organitzativa de totes les mares que ens han
donat suport durant els dies d’atenció a les famílies.
A continuació detallem el percentatge dels indicadors següents:
INDICADOR: Compliment dels terminis per part de les famílies
a) Retorn de cartes de compromís
INSTRUMENT D’AVALUACIÓ: Percentatge de cartes retornades dins termini
b) Pagament
INSTRUMENT D’AVALUACIÓ: Percentatge de pagament dins el termini
c) Retorn de llibres
INSTURMENT D’AVALUACIÓ: Percentatge de llibres retornats dins el termini

Valorem que la implementació de nous procediments resulta dificultosa per l´adaptació
de les famílies al procés global del projecte. Pensem que hem de continuar treballant
per aconseguir que el pròxim curs l’adaptació sigui menys feixuga. Pensem que el fet
de no haver d’ iniciar procesos, ja que tindrem l’experiència d’un curs, farà més fàcil la
integració de la globalitat del Projecte a tota la Comunitat Educativa.
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Incidència: retorn de la documentació
00

25%
Retorn de cartes de compromís
dins termini 75%
Retorn de cartes de compromís
dins termini 25%
75%

Incidència: pagaments de quotes
00
20%

Pagament de quotes dins del
termini 80%
No pagament de quotes dins
del termini 20%
80%
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Incidència: llibres retornats dins el termini
00

35%
Percentatge de llibres retornats
dins el termini 65%

65%

Percentatge de llibres no
retornats dins el termini 35%

INDICADOR: Respecte en la cura i conservació dels llibres
INSTRUMENT D’AVALUACIÓ: Percentatge de llibres retornats per poder ser utilitzats
En aquest instrument de valoració hem contemplat com a llibres no aptes tots els
llibres que no han pogut ser aprofitats, els llibres per restaurar com a llibres que han
estat retornats guixats i trencats i llibres en òptimes condicions per reutilitzar.
Els llibres considerats no aptes els hem guardat en stock per ser utilitzats en llibres
susceptibles de restaurar (aprofitament de tapes, fulls…)
Valorem que aquest àmbit s’ha de continuar treballant amb tota la comunitat
educativa: alumnat- famílies- professorat.
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Conservació i cura dels llibres
5%
Llibres retornats en òptimes
condicions 65%

30%

Llibres que s'han hagut
d'esborrar o restaurar 30%
65%

Llibres no aprofitables per la
seva reutilització 5%

INDICADOR: Feed-back amb les famílies
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ: a) Percentatge de consultes a l’AMPA o al Centre
b) Enquesta valorativa de les famílies
Les dificultats d’adaptació de les famílies al procés no ha fet que hi hagués un
percentatge alt de consultes; així podem interpretar que el procés global del projecte
encara no es troba integrat del tot.
En canvi valorem molt positivament la realització de l’enquesta valorativa adreçada a
les famílies durant els dies de lliurament del lots de llibres durant el setembre. L’anàlisi
de les respostes ens ajuda a revisar diferents aspectes del projecte i pensar en la
millorade la seva gestió.
Mitjançant l’enquesta les famílies han valorat aspectes com: la continuïtat de projecte,
la informació rebuda, l’organització general i l’estat dels llibres rebuts.
Respecte a la pregunta: voleu continuar la vostra adhesió al projecte?, la resposta del
100% de les famílies ha estat afirmativa.
Respecte a la pregunta: com pots contribuir en la millora del projecte?, feta amb la
intenció de treballar la implicació tant de les famílies com de l’alumnat i que tothom
senti que forma part del procés i que per tant ajuda a reflexionar sobre la seva
importància, la resposta majoritària ha estat pensar que cal millorar la conscienciació
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de tothom en la conservació dels llibres. Cal destacar d’altres respostes que demanen
col·laborar més amb l’AMPA i tenir més consciència del medi ambient talant menys
arbres.
En la consulta de la millora dels aspectes organitzatius la resposta majoritària ha estat
millorar el temps d’espera en el lliurament del lot pel nou curs.
Cal destacar que gran nombre de famílies han agraït a l’AMPA tot l’esforç realitzat en la
gestió del Projecte ja que ha contribuït en un gran estalvi econòmic en la compra de
llibres.

Feed-back amb les famílies

Consultes realitzades a l'AMPA o Centre

20%

Totalitat de les famílies 100%
Percentatge de consultes 20%

100%
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Feed-back de les famílies
100%
90%
80%

10%

10%
10%

20%

70%

60%

60%

A millorar

50%
40%
30%

Adequat

70%

Bé

70%
20%

Molt bé

20%
10%

20%
10%

0%
Informació rebuda

Organització
general

0%
Estat de llibres
rebuts

5.- VALORACIÓ GENERAL
Anteriorment a aquest apartat ja hem anat explicant algunes valoracions, però a
continuació volem especificar-ne d’altres que considerem importants.
Tema quotes: Pensem que hem realitzat un sobreesforç a l’hora de lliurar els lots
complets a tothom malgrat algunes famílies no han retornat tots els llibres i d’ altres
els han retornat no aptes per ser reutilitzats. Ens adonem que és necessari una mica
més de marge econòmic per preveure incidències d’aquest tipus; per tant, pensem que
les quotes de reutilització pel pròxim curs hauran de variar tenint present la voluntat
de tendir-ne a la igualtat en tots els nivells.
Tema alumnat repetidor: Hem retornat la quota a les famílies amb alumnat que
repeteix entenent que els llibres no eren socialitzables. Pel pròxim curs no es retornarà
la quota ja que els llibres seran socialitzats en la seva totalitat.
Compromís de participació: Entenem el projecte com un projecte de llarga duració en
el temps i per tant hem de treballar la conscienciació dels objectius i el respecte als
procediments utilitzats.
Distribució de la informació: Som conscients que hem utilitzat excessius recursos i
temps en la realització de cartes informatives a les famílies amb la intenció que tot el
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procés fos clar. Valorem que pel pròxim curs s’unificaran les cartes per tots els cursos i
s’intentarà que la informació sigui més concisa i clarificadora.
Dates de terminis: Valorem que malgrat el percentatge d’ incidències no ha estat molt
alt dins la globalitat; aquestes ens han dificultat molt la gestió del projecte. Intentarem
que les famílies paguin les quotes dins els terminis establerts i que retornin els llibres
en les dates establertes. Valorem continuar treballant en la implicació i la
conscienciació de la importància que tohom segueixi els procesos. També valorem fer
canvis en el procediment del pagament de les quotes i indicar que la família
s’identifiqui amb el nom de l’alumne-a per tal de facilitar-nos la gestió. La no
identificació per l’alumne en els pagaments i tenir la mateixa quota varis cursos ens ha
dificultat moltíssim l’elaboració de llistats.
Llistes de treball: Valorem millorar les llistes de treball unificant totes les dades
necessàries en una única llista per tal d’optimitzar l’eficàcia.
Incidències en el retorn de llibres: Les incidències d’aquest tipus ens ha endarrerit
l’acabament del procés a l’hora de completar lots. Valorem necessari trucar a les
famílies que malgrat haver pagat les quotes no hagin retornat els llibres per tal de
treballar la importància de la seva implicació i el compliment dels terminis.
Incidències en el pagament de quotes: Valorem que el pagament de les quotes és
indispensable per tal que la gestió económica sigui òptima. Valorem que si una família
no ha pagat la quota de l’AMPA o de reutilització en el moment de recollir el lot al
setembre es donarà el termini de vint-i-quatre hores per tal que pugui realitzar el
pagament. Si no es fa efectiu quedarà exclós del projecte. No es contemplen en aquest
cas les famílies que segueixen el procediment d’adhesió especial i es valorarà les
particularitats de les famíies implicades amb l’objectiu de facilitar que tot l’alumnat
obtingui un lot de llibres.
Recollida de llibres de l’alumnat que realitza exàmens al setembre: Valorem que la
recollida no ha estat òptima, no s’ha pogut controlar qui ha retornat llibres o quin llibre
tornava. Valorem la possibilitat que una persona referent de l’AMPA realitzi la recollida
dels llibres en el mateix moment que es finalitzin els exàmens.
Per acabar, pensem que la implementació d’aquest projecte ha estat d’una gran
dimensió. Són moltes les persones que s’han implicat i són moltes hores de dedicació a
planificar, redactar, contrastar opinions telemàticament, coordinar, preparar, elaborar
idees, impulsar, conscienciar, treball amb els propis llibres (esborrar, restaurar,
classificar, preparar lots….).
Valorem molt positivament la coordinació amb la Charo González, Coordinadora
Pedagògica, que en tot moment ha esta disponible atenent a les nostres necessitats,
valorant conjuntament amb nosaltres procedimets i millores. Ella ha estat una peça
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clau com a enllaç del projecte amb el professorat del Centre i amb les consultes i
informacions a les famílies del Centre.
Valorem satisfactòriament el sentiment obtingut per haver treballat i participat en un
model social i filosofia de vida en la què creiem, ens identifiquem i que volem
trasmetre als nostres fills i filles.
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ANNEX 1MODEL COMPROMÍS PRIMER DE LA ESO

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
CURS 2014/2015

Nom (de l’alumna/e)

Curs

«M_1R_COGNOM»«M_2N_COGNOM», «NOM»

PRIMER ESO

En /Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amb DNI núm.: . . . . .
. . . . i e-mail (en majúscules) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . com a mare/pare/tutor
de l’alumne/a, manifesto que:
SÍ VULL participar en el programa de reutilització de llibres de text.
NO VULL participar en el programa de reutilització de llibres de text.
Entregar aquest full emplenat abans del XX_X_XX.
Com a la majoria de centres del municipi, al nostre institut hi ha un projecte de
reutilització de llibres de text. Si us hi adheriu, el centre us proporcionarà la major part
del lot de cada curs (excepte el dossier de mates i el llibre d’exercici d’anglès).
Punts bàsics de funcionament del programa de reutilització de llibres de text que
organitza l’INSTITUT SALVADOR DALÍ:






La família es compromet a tenir cura dels llibres cedits per assegurar-ne la seva
reutilització per un altre alumne en el següent curs. De forma específica es
compromet a:
No guixar, ni pintar, ni escriure ni subratllar res en el llibre.
Si algun llibre del lot que us entregarem al setembre no el retorneu al juny
següent o no queda apte per a un ús posterior, s’haurà d’abonar el preu fixat
oficialment a les llibreries.
Es realitzarà un pagament per tal de comprar llibres en cas que no en tinguem
prou amb els que es recullin per cobrir tota la demanda. La quantitat d’aquest i
la data per fer l’ingrés, es determinarà més endavant (quan sabem l’alumnat
que entra al projecte, sabrem quants llibres necessitarem), però, estimem que
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serà d’uns 120 euros (penseu que, a canvi, us serà entregada la majoria de
llibres de primer), i s’haurà de fer efectiu abans del XX-XX del 2014. El compte
corrent on es realitzen els pagaments és xxxxxxxxxxxxxxxxx, compte,doncs no
és el mateix on es fan els pagaments del centre.
Els llibres es recolliran al centre a final de curs (data i lloc per determinar). Els
què heu d’entregar són tots el què heu rebut al setembre:
 SOCIALS
 CASTELLÀ
 LECTURES: Historia de una gaviota..., Manolito on the Road, Charlie y la
fábrica de chocolate.
 CATALÀ
 LECTURES: Pots comptar els estels, Les cartes d’Hèrcules Poirot.
 ANGLÈS
 LECTURES: The Beauty and the Beast, The happy prince.
 NATURALS
 TECNOLOGIA

No entregar llibres d’exercicis, ni dossier de mates, ni el d’Educació Física, doncs el
fareu servir a segon.







El lot s’ha d’entregar dins una única bossa resistent per aguantar-ne el volum i
pes.
Si necessitéssiu algun llibre per a recuperar alguna assignatura al setembre, els
entregueu, els revisem per tal de valorar el seu estat, i se us tornarà el que
necessiteu al cap d’uns dies. Us donarem una data per fer l’entrega de nou al
setembre.
Quan feu entrega del lot al juny, se us entregarà un rebut. És el comprovant
que demostra que heu fet l’entrega. L’heu de guardar per si al setembre, a
l’hora de recollir el vostre lot de SEGON, hi hagués alguna incidència.
Només podran participar les famílies que siguin sòcies de l’AMPA (que portin el
comprovant d’haver pagat la quota del curs 2014-2015).

Esteu participant en un projecte conjunt (AMPA, centre i famílies) que, no només us
permet estalviar diners, sinó que col·laboreu a un millor aprofitament dels recursos i a
reduir l’impacte que els nostres residus fan al medi ambient.
El Prat de Llobregat, a desembre de 2013

Firma del pare, mare o tutor/a
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ANNEX 2ALBARANS

ALUMNE:
A 16/6/14 Fa lliurament dels llibres de PRIMER DE L'ESO:
Assignatures

si/no

setemb
re

estat

* SOCIALS
* CASTELLÀ
* CATALÀ
* ANGLÈS
* NATURALS
* TECNOLOGIA

L'entrega d'un lot de llibres de 2on ESO al setembre del 2014 es farà
sempre que es cumpleixin aquestes tres condicions:
Condicions
Entrega dels llibres de 1er en estat
acceptable

si

pendent

Pagar la quota de soci de l'AMPA 15€
Paga la quota de participació en el
projecte 45€

La falta de liurament d'un o més llibres no garanteix l'entrega del lot
complet al setembre'14
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ALUMNE:
A 17/6/14 Fa lliurament dels llibres de SEGON DE
L'ESO:
Assignatures

si/no

setembr
e

estat

* SOCIALS
* CASTELLÀ
* CATALÀ
* ANGLÈS
* FÍSICA I QUÍMICA 1 i 2
* TECNOLOGIA
*EDUCACIÓ FÍSICA
*FRANCÈS (els què en tingueu)

L'entrega d'un lot de llibres de 3er ESO al setembre del 2014 es farà
sempre que es cumpleixin aquestes tres condicions:
Condicions
Entrega dels llibres de 1er en estat
acceptable
Pagar la quota de soci de l'AMPA
15€
Paga la quota de participació en el projecte
55€

si

pendent

La falta de liurament d'un o més llibres no garanteix l'entrega del lot
complet al setembre'14
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ALUMNE:
A 18/6/14 Fa lliurament dels llibres de TERCER DE L'ESO:
Assignatures

si/no

setembr
e

estat

* SOCIALS
* CASTELLÀ
* CATALÀ
* ANGLÈS
* NATURALS
* FÍSICA I QUÍMICA
* TECNOLOGIA
*EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA
*FRANCÈS (els què en tingueu)

L'entrega d'un lot de llibres de 4rt ESO al setembre del 2014 es farà
sempre que es cumpleixin aquestes tres condicions:
Condicions
Entrega dels llibres de 1er en estat
acceptable
Pagar la quota de soci de l'AMPA
15€
Paga la quota de participació en el projecte
40€

si

pendent

La falta de liurament d'un o més llibres no garanteix l'entrega del lot
complet al setembre'14
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ALUMNE:
A 19/6/14 Fa lliurament dels llibres de QUART DE
L'ESO:
Assignatures

si/no

setembr
e

estat

* SOCIALS
* CASTELLÀ
* CATALÀ
* ANGLÈS
*EDUCACIÓ FÍSICA
*NATURALS (els què en tingueu)
*TECNOLOGIA (els què en tingueu)
*FÍSICA I QUÍMICA (els què en
tingueu)
*INFORMÀTICA (els què en
tingueu)
*LLATÍ (els què en tingueu)
*ALEMANY (els què en tingueu)

L'entrega d'un lot de llibres de 1er Batxillerat al setembre del 2014 es
farà
sempre que es cumpleixin aquestes tres condicions:
Condicions
Entrega dels llibres de 1er en estat
acceptable
Pagar la quota de soci de l'AMPA
15€
Paga la quota de participació en el projecte
35€

pendent

La falta de liurament d'un o més llibres no garanteix l'entrega del lot
complet al setembre'14
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ALUMNE:
A 12/6/14 Fa lliurament dels llibres de 1ER
BATXILLERAT:
Assignatures
* CIÈNCIES DEL MÓN
CONTEMPORANI

si/no

setembr
e

estat

* CASTELLÀ
* CATALÀ
* ANGLÈS
*EDUCACIÓ FÍSICA

L'entrega d'un lot de llibres de 2on Batxillerat al setembre del 2014 es
farà
sempre que es cumpleixin aquestes tres condicions:
Condicions
Entrega dels llibres de 1er en estat
acceptable
Pagar la quota de soci de l'AMPA
15€
Paga la quota de participació en el projecte
35€

pendent

La falta de liurament d'un o més llibres no garanteix l'entrega del lot
complet al setembre'14
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ANNEX 3CARTA INFORMATIVA A LES FAMÍLIES
Benvolguda família,
Tal com us vàrem informar en la carta d’adhesió al Projecte de Reutilització i Reciclatge
de llibres de text, en els propers dies haureu de realitzar l’abonament de la quota
assignada per tal de poder fer la compra dels llibres de text que ens calguin peL
proper curs 2014-15.
La quota és necessària ja que ens trobem que, conforme anem pujant de cursos, hi ha
menys participació en el projecte i no podrem disposar dels lots necessaris per a
l’alumnat que el necessitarà.
En el moment que haguem de realitzar el lots dels llibres de l’alumnat s’intentarà ferho de la forma més equitativa possible per tal que tots puguin disposar de llibres nous i
d’usats.
La compra de llibres nous per al pròxim curs 2014-15 serà possible gràcies a la
subvenció que l’Ajuntament dóna al Centre per aquest fi, la quota que cada família
abonarà i per l’aportació econòmica de l’AMPA.
La quota de cada curs és diferent ja que es calcula en funció del nombre d’alumnat
adherit al Projecte, així com del preu de cada llibre (diferent segons assignatura i curs).
És important que retorneu un dels comprovants d’ambdós pagaments al Centre i us
en guardeu una còpia que haureu de presentar al setembre, en el moment
de la recollida del lot de llibres.
Us recordem també que per participar en el Projecte és indispensable fer el
pagamentde la quota de soci de l’AMPA (15€ per familia, no per alumne/a) en un
compte diferent al de l’ingrés de l’abonament de la quota de llibres. El carnet de soci
pel curs 2014-15 us el donarem quan vingueu a recollir el lot de llibres.
Des de la Junta de l’AMPA us agraïm la vostra col·laboració en aquest Projecte que no
només ens ajuda a fer un estalvi econòmic sinó que, a més, ens fa col·laborar en la
sostenibilitat del medi ambient.
El Document Marc del Projecte el podeu trobar en la web de l’institut i en la web de
l’AMPA.
A continuació us detallem l’import, els números de compte i l´entitat on heu de
realitzar els ingressos abans del 10 de juny. Com podeu veure, hem canviat d’entitat
bancària, això ha estat per tal d’estalviar-nos les elevades comissions que pagàvem
amb l’anterior. Ara fareu els pagaments a la KUTXA, Av. Verge de Montserrat 113, al
costat del cinema Capri.
34

El vostre fill/a durant el 2014-15 cursarà

1er ESO

QUOTA PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES
Import

90 euros

Entitat

KUTXA

Num. compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753764
ES59 2095 5453 0091 1375 3764

QUOTA FAMILIAR SOCI AMPA
Import

15 euros

Entitat

KUTXA

Num. compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753629
ES18 2095 5453 0091 1375 3629

Una cordial salutació
La Junta de l’AMPA
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El vostre fill/a durant el 2014-15 cursarà

2on ESO

QUOTA PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES
Import

45 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753764
ES59 2095 5453 0091 1375 3764

QUOTA FAMILIAR SOCI AMPA
Import

15 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753629
ES18 2095 5453 0091 1375 3629

Una cordial salutació
La Junta de l’AMPA
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El vostre fill/a durant el 2014-15 cursarà

3er ESO

QUOTA PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES
Import

55 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753764
ES59 2095 5453 0091 1375 3764

QUOTA FAMILIAR SOCI AMPA
Import

15 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753629
ES18 2095 5453 0091 1375 3629

Una cordial salutació
La Junta de l’AMPA
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El vostre fill/a durant el 2014-15 cursarà

4rt ESO

QUOTA PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES
Import

40 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753764
ES59 2095 5453 0091 1375 3764

QUOTA FAMILIAR SOCI AMPA
Import

Entitat

15 euros

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753629
ES18 2095 5453 0091 1375 3629

Una cordial salutació
La Junta de l’AMPA
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El vostre fill/a durant el 2014-15 cursarà

1er BTX

QUOTA PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES
Import

35 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753764
ES59 2095 5453 0091 1375 3764

QUOTA FAMILIAR SOCI AMPA
Import

Entitat

15 euros

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753629
ES18 2095 5453 0091 1375 3629

Una cordial salutació
La Junta de l’AMPA
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El vostre fill/a durant el 2014-15 cursarà

1er BTX nova incorporació

QUOTA PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES
Import

80 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753764
ES59 2095 5453 0091 1375 3764

QUOTA FAMILIAR SOCI AMPA
Import

15 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753629
ES18 2095 5453 0091 1375 3629

Una cordial salutació
La Junta de l’AMPA
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El vostre fill/a durant el 2014-15 cursarà

2on BTX

QUOTA PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES
Import

35 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753764
ES59 2095 5453 0091 1375 3764

QUOTA FAMILIAR SOCI AMPA
Import

15 euros

Entitat

KUTXA

Num.compte
Num. IBAN

2095 5453 00 9113753629
ES18 2095 5453 0091 1375 3629

Una cordial salutació
La Junta de l’AMPA
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ANNEX 4CARTA INFORMATIVA FAMÍLIES LLIURAMENT LOTS

Benvolguda família,

Us informem que les famílies que participeu en el Projecte de Reutilització i Reciclatge
de llibres de text podeu recollir el lot de llibres dels vostres fills/es els dies que us
detallem a continuació.
Us recordem que heu de portar el comprovant bancari del pagament de la quota de
Reciclatge i del pagament de la quota de l’AMPA quan vingueu a fer la recollida del lot.
El mateix dia signareu el Contracte del Projecte (el contracte l’ha de signar una
persona major d’edat), així com també us farem el carnet de soci de l’AMPA.
Els dies són:
8 de setembre:

1er ESO i 1er BTX

9 de setembre:

2on ESO i 2on BTX

10 de setembre: 3er i 4rt ESO

Per qualsevol consulta restem a la vostra disposició els dilluns des de les 16:30 fins les
18:30 en el despatx de l’AMPA o a través del nostre mail ampadalielprat@gmail.com
Una cordial salutació

La Junta de l’AMPA

Juny 2014
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ANNEX 5
PROCEDIMENT PER A LA RECOLLIDA DE LLIBRES AL JUNY
1. Dues mares per taula amb boli i goma.
2. Documentació que haurem de tenir sobre la taula:
 Albarà per duplicat on hi consten els llibres que deixen i incidències que
puguin donar-se. La còpia que s’emporten ells, ha de portar el segell de
l’AMPA, que haurem posat prèviament.
 Llistat d’alumnat per curs i classe. No només dels cursos que toquin
aquell dia, ja que poden presentar-se d’altres cursos. En aquest llistat hi
ha cinc columnes:
 Número de llibres que entreguen.
 Número de llibres que els hi tornem per estudiar per setembre, en
cas que ho necessitin.
 Si havien signat el compromís; aquesta ja estarà omplerta de forma
prèvia.
 Si han pagat la quota; també estarà omplerta, però, segons quan
hem actualitzat les dades bancàries, potser que l’hagin pagat
després. Si ens presenten el comprovant, ho marcarem com a SÍ. Si
no, els direm que agafem el lot, però ens han de presentar el
comprovant durant els dies de la campanya de recollida. Marcar la
casella amb fluorescent, quan ens portin el comprovant, marcarem
SÍ.
 Observacions: anotem les incidències, com especificar el llibre que
es queden pel setembre, o si hi ha algun que no han entregat... en
aquest últim cas, si falta algun llibre a l’entrega, no se’ls
garanteix el lot complet al setembre, com ja s’especifica a
l’albarà.
 Llistat dels llibres que entren per curs. També tindrem la llista de llibres
de lectura que aporta el centre, per si algú ens el retorna (de fet, a la
carta de compromís així ho indicava, tot i que de la recollida ja s’ha
encarregat el centre durant el curs). Tindrem tots els cursos per si
venen fora del seu dia. De forma prèvia haurem d’haver anotat les
variants de cada curs, per exemple: que 1er i 3er ESO no entreguen Ed.
Física, doncs el fan servir al curs següent; que els de 4rt ESO no han
d’entregar el llibre de llatí si tornen a fer aquesta assignatura a 1er
BTX...
 Document amb les dates de recollida de lots al setembre, per si algú ho
pregunta.
3. Si hi ha algun llibre subratllat amb llapis, se’ls envia a les taules que hi haurà
fora amb una goma i que esborrin. Si està amb fluorescent, no hi ha res a fer,
s’agafa i es posa R a l’albarà.
4. Quan el llibre estigui revisat, s’engantxa fitxa al darrera (si no la té) amb el nom
de l’alumna/e que el deixa.
Es recull tot el lot en una bossa amb l’albarà visible.
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ANNEX 6
PROJECTE SORELL
PROCEDIMENT: LLIURAMENT LOTS LLIBRES A LES FAMÍLIES
DATA: SETEMBRE 2014

ACCIONS A REALITZAR I METODOLOGIA
1.- Signatura del Compromís per part de les famílies
Responsables: Mínim dues persones.
Material necessari: Fotocòpies del Contracte de Compromís del curs que realitzarà
l’alumnme i bolígrafs.
Nombre de fotocòpies:
1er. ESO: 100
2on.ESO: 105
3er. ESO: 80
4rt.ESO: 60
1er BATX: 55
2on.BATX: 25
NOMBRE TOTAL: 425
Mètode

●

Les persones responsables de l’acció explicaran a les famílies, mentre fan la
cua per la recollida del lot de llibres, qué és el Contracte de Compromís i com
l’ha de signar. Fent la indicació que el Contracte l’ha de signar una persona
major d’edat.

●

Quan la família reculli el lot de llibres ha de lliurar el Contracte de Compromís
signat a les persones responsables del lliurament del lot.
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2.- Lliurament lot llibres
Responsables: Sis persones treballant en grups de dos. S’atendrà de forma indisdista
tant si és alumne de la ESO o si és de BATX.
Material necessari: Fotocòpia del llistat d’alumnes que participen en el Projecte amb les
possibles incidències sense resoldre, fotocòpia del llistat de pagaments a la Kutxa de
la quota d’AMPA i de la quota de Projecte, bolígraf, tippex, rotulador fluorescent.
Nombre de fotocòpies de llistats d’alumnes.
1er. ESO: 6
2on.ESO: 6
3er. ESO: 6
4rt.ESO: 6
1er BATX: 6
2on.BATX: 6
NOMBRE TOTAL: 36
Mètode:
●

Fer comprovació de pagaments: Quota AMPA i Quota Projecte.

●

Recollir albarà de la família i comparar amb l’albarà AMPA. Revisar si
coincideixen. Revisar si han tornat els llibres prestats pels exàmens de
setembre si és el cas. Resoldre incidències en el cas que n’hi hagi. Si no s’ha fet
algun pagament no es pot lliurar el lot fins resoldre la incidència. Si tot està
correcte grapar els dos albarans.

●

Cercar l’alumne en els llistats de cada curs i marcar el nom de l’alumne amb
rotulador fluorescent.

●

Quan es lliura el lot a la família s’obre la bossa i es revisa els llibres junt amb
la família mostrant-li cada llibre lliurat amb el Contracte de Compromís on
també s’especifica els llibres reutilitzats del curs. En el cas que s’hagi afegit
algun llibre de text o de lectura que no s’havia previst inicialment, s’haurà
d’afegir al Contracte de Compromís amb bolígraf i en el moment del lliurament
del lot.
Quan s’hagi finalitzat l’acció guardar els albarans en la carpeta del curs
corresponent.

●
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●

Informació important que s’ha de donar a la família en el moment de
lliurament del lot:

Ha d’escriure el nom de l’alumne a la Fitxa indentificativa de l’AMPA en
cada un dels llibres lliurat.
❖ El cost real del lot i el que ha pagat per participar en el Projecte
SORELL.
❖ Informar-li que el lot que li lliurem és complert malgrat, si és el cas, no
hagi lliurat tots els llibres el passat juny o que els llibres que s’han pogut
afegir en el lot, si és el cas, com per exemple lectures, workbook,
optatives…
❖ Imprescindible folrar els llibres immediatament per la bona conservació.
No folre adhesiu.
❖ Pedagogia en conservació de llibres: A partir d’ara no es pot esriure en
bolígraf ni el nom, no es pot utilitzar el rotulador “fosforito”. Pròxim curs
l’AMPA serà més estricta alhora de recollir els llibres i no acceptarem
llibres guixats i mal conservats.
❖ Recordatori: Els pagaments a la Kutxa s’han de fer amb el nom i
doscognoms de l’alumne.
❖ S’ indica a la família que a la sortida ha de passar per les taules del pati
a recollir el carnet de l’AMPA i a realitzar petita enquesta valorativa.
3.- Carnet de l’AMPA
❖

Responsable: Una persona
Material: carnets de cartró, llistats d’alumnes del Centre que han abonat la Quota
AMPA, bolígrafs.
Nombre llistat d’alumnes: Un
Nombre de carnets de cartró: 425
Mètode:
●

Omplir el carnet de cartró amb els cognoms de família.

4.- Enquesta valorativa
Responsable: Una persona
Material: Fotocòpies enquesta valorativa i bolígrafs.
Nombre fotocòpies enquesta: 425
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Mètode:
●

Mentres la família espera la realització del Carnet de l’AMPA se l’informarà en
què consisteix l’enquesta, l’objectiu d’aquesta i se li oferirà realitzar-la.

5.- Criteris importants

●

Si l’alumne no consta en el llistat dels pagaments de la Kutxa no es pot lliurar el
lot malgrat hagi lliurat el seu. S’indica que ha fer el pagament en 24h a la Kutxa
en el cas que no el realitzi se li retornarà un lot de llibres del curs que va lliurar.

●

Si no porten els comprovants de pagament, però l’alumne està en els llistats de
pagaments de la KUTXA se li lliurarà el lot i es seguirà el procediment.

●

Si han pagat la quota de Projecte, però no ha lliurat els llibres a l’AMPA no es
pot donat cap lot. S’informa que se li retornarà la quota de pagament del
Projecte i que podrà passar per l’AMPA un dilluns a la tarda a partir d’octubre
per tal d’abonar-li la quota de projecte de reciclatge.

●

No es podrà acceptar cap lot de llibres per la seva reutilització que provingui de
famílies que es volen incorporar al Projecte de Reciclatge de llibres per al curs
2014-15 a partir de l’1 de setembre o que no sigui d’un alumne que accedeixi
per procediment especial.
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ANNEX 7
ENQUESTA VALORATIVA
Us demanem que realitzeu aquesta petita enquesta per tal de poder millorar el
Projecte de Reutilització de llibres durant el pròxim curs. Gràcies.
1.- Voleu continuar participant en el Projecte de Reutilització de llibres el pròxim curs?
o
o

Si
No

2.- La informació rebuda ha estat l’adequada i amb el temps suficient ( pagaments,
retorn llibres…?
o
o
o
o

Molt bé
Bé
Adequada
A millorar

3.- L’organització, en general, com ha estat?
o
o
o
o

Molt bé
Bé
Adequada
A millorar

4.- En general, heu trobat els llibres en un estat acceptable?
o
o
o
o

Molt bé
Bé
Adequat
A millorar

5.- En quins aspectes creus que pots contribuir a la millora del Projecte?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enquesta realitzada per:

Pare

Mare

Alumne

Altres

Data: Setembre 2014
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ANNEX 8CONTRACTES D’ADHESIÓ AL PROJECTE
CONTRACTE D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIALS CURRICULARS
CURS 2014– 2015
En/Na _________________________________________________________amb DNI núm.: _________________ com
a pare/mare o tutor del’alumne/a:
__________________________________________________ escolaritzat/da al nivell 1er de la ESO.
Em faig coneixedor de les normes que regeixen la participació en el Programa de Reutilització de llibres de text que
gestiona l’Institut Salvador Dalí i del que és beneficiari el meu fill.
El Centre cedeix en custòdia els següents llibres de text pel curs escolar abans esmentat:
Llista de llibres de 1er de la ESO:

LLENGUA CASTELLANA: Nuevo Aldaba Lengua Castellana y literatura 1 ESO Ed. BarcanovaISBN: 978-84-489-2038SOCIALS: Ciències Socials 1 Ed. La Galera ISBN: 9788441213470
LLENGUA CATALANA: Llengua catalana i literatura 1 Ed. La Galera ISBN: 978-84-412-1343-2
LLENGUA ANGLESA: Voices 1 Student’sbook paper Ed. MacmillanISBN: 9780230533080
CIÈNCIES NATURALS: Ciències de la Naturalesa. NouESPAI 1r Ed. Vicens Vives ISBN: 9788468202136
TECNOLOGIA: Tecnologia 1 Ed. McGraw-HilllSBN: 9788448182335
EDUCACIÓ FÍSICA: Educació Física. Primer Cicle Ed. Del SerbaISBN: 9788476285312
Lectura

. Em comprometo a vetllar pel bon ús dels llibres cedits i folrar els que no ho estiguin, per tal d’assegurar la seva
reutilització per altres alumnes en els següents cursos escolars.
. Recordaré i vetllaré perquè el meu fill no guixi, no pinti, escrigui o subratlli res en el llibre. En cas contrari em
comprometo a reparar-ho.
. En el cas que el llibre es perdi, no quedi apte per l’ús posterior o la Comissió de seguiment i gestió consideri que no es
retorna en l’estat previsible (un estat inferior al del lliurament), abonaré el preu fixat oficialment a les llibreries.

El Prat de Llobregat, a 8 de setembre de 2014

Firma del pare, mare o tutor/a
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CONTRACTE D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIALS CURRICULARS
CURS 2014– 2015
En/Na _________________________________________________________amb DNI núm.: _________________ com
a pare/mare o tutor del’alumne/a:
_________________________________________________escolaritzat/da al nivell 2on de la ESO.
Em faig coneixedor de les normes que regeixen la participació en el Programa de Reutilització de llibres de text que
gestiona l’Institut Salvador Dalí i del que és beneficiari el meu fill.
El Centre cedeix en custòdia els següents llibres de text pel curs escolar abans esmentat:
Llista de llibres de 2on d'ESO:

LLENGUA CASTELLANA Nuevo Aldaba Lengua Castellana y literatura 2 ESO Ed. Barcanova ISBN: 978-84-489-2065-8
SOCIALS Polis 2 Ed. Vicens Vives ISBN: 9788431688868
LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura 2Ed. La Galera ISBN: 978-84-412-1500-9
LLENGUA ANGLESA Voices2Student’sbook paper Ed. MacmillanISBN: 9780230033696
FÍSICA I QUÍMICA Física i Química 1 Ed. CasalsISBN: 9788421843635
FÍSICA I QUÍMICA Física i Química 2 Ed. Casals ISBN: 9788421844014
TECNOLOGIA Tecnologia2 Ed. McGraw-HillISBN: 9788448182397
Lectura

. Em comprometo a vetllar pel bon ús dels llibres cedits i folrar els que no ho estiguin, per tal d’assegurar la seva
reutilització per altres alumnes en els següents cursos escolars.
. Recordaré i vetllaré perquè el meu fill no guixi, no pinti, escrigui o subratlli res en el llibre. En cas contrari em
comprometo a reparar-ho.
. En el cas que el llibre es perdi, no quedi apte per l’ús posterior o la Comissió de seguiment i gestió consideri que no es
retorna en l’estat previsible ( un estat inferior al del lliurament), abonaré el preu fixat oficialment a les llibreries.

El Prat de Llobregat, a 9 de setembre de 2014

Firma del pare, mare o tutor/a
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CONTRACTE D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIALS CURRICULARS
CURS 2014– 2015
En/Na _________________________________________________________amb DNI núm.: ______________com a
pare/mare o tutor del’alumne/a:
________________________________________________________escolaritzat/da al nivell 3er de la ESO.
Em faig coneixedor de les normes que regeixen la participació en el Programa de Reutilització de llibres de text que
gestiona l’Institut Salvador Dalí i del que és beneficiari el meu fill.
El Centre cedeix en custòdia els següents llibres de text pel curs escolar abans esmentat:
Llista de llibres de 3er de la ESO:

LLENGUA CASTELLANA Nuevo Aldaba Lengua Castellana y literatura 3 ESO Ed. Barcanova ISBN: 978-84-489-2040-1
SOCIALS Nou Polis 3 Ed. Vicens Vives ISBN: 9788468202549
LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura 3 Ed. La Galera ISBN: 978-84-412-1344-9
LLENGUA ANGLESA Voices3 Student’sbook paper Ed. Macmillan ISBN: 9780230033702
CÈNCIES NATURALS Espai 3 Biologia i Geologia Ed. Vicens Vives ISBN: 9788468202532
EDUCACIÓ FÍSICA Educació Física Tercer i Quart curs Ed. Del Serval ISBN: 9788476285329
FÍSICA I QUÍMICA Física i Química 3 Ed. Casals ISBN: 9788421843666
TECNOLOGIA Tecnologia 3 Ed. McGraw-Hill ISBN: 9788448182410

. Em comprometo a vetllar pel bon ús dels llibres cedits i folrar els que no ho estiguin, per tal d’assegurar la seva
reutilització per altres alumnes en els següents cursos escolars.
. Recordaré i vetllaré perquè el meu fill no guixi, no pinti, escrigui o subratlli res en el llibre. En cas contrari em
comprometo a reparar-ho.
. En el cas que el llibre es perdi, no quedi apte per l’ús posterior o la Comissió de seguiment i gestió consideri que no es
retorna en l’estat previsible (un estat inferior al del lliurament), abonaré el preu fixat oficialment a les llibreries.

El Prat de Llobregat, a 10 de setembre de 2014

Firma del pare, mare o tutor/a
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CONTRACTE D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIALS CURRICULARS
CURS 2014– 2015
En/Na _________________________________________________________amb DNI núm.: _________________com
a pare/mare o tutor del’alumne/a:
___________________________________________________escolaritzat/da al nivell 4rt de la ESO.

Em faig coneixedor de les normes que regeixen la participació en el Programa de Reutilització de llibres de text que
gestiona l’Institut Salvador Dalí i del que és beneficiari el meu fill.
El Centre cedeix en custòdia els següents llibres de text pel curs escolar abans esmentat:
Llista de llibres de 4rt de la ESO:

LLENGUA CASTELLANA Nuevo Aldaba Lengua Castellana y literatura 4 ESO Ed. Barcanova ISBN:9788448922689
SOCIALS Ciències Socials Ed Barcanova ISBN: 9788448922894
LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura 4 Ed. La Galera ISBN: 9788441215016
LLENGUA ANGLESA Voices4 Student’sbook paper Ed. Macmillan ISBN: 9780230033719
*CÈNCIES NATURALS Biologia i Geologia 4 ESO Ed. Casals ISBN: 9788421839690
*FÍSICA I QUÍMICA Física i Química 4 Ed. Casals ISBN: 9788421847992
*TECNOLOGIA Tecnologia 4 Ed. McGraw-Hill ISBN: 9788448182496
*INICIACIÓ A LA LLENGUA LLATINA Família Romana Ed. Cultura Clàssica-Domus Latina ISBN: 9788493579852
*ALEMANY Planet 1 Kursbuch Ed. Hueber ISBN: 9783191016784
Lectura

. Em comprometo a vetllar pel bon ús dels llibres cedits i folrar els que no ho estiguin, per tal d’assegurar la seva
reutilització per altres alumnes en els següents cursos escolars.
. Recordaré i vetllaré perquè el meu fill no guixi, no pinti, escrigui o subratlli res en el llibre. En cas contrari em
comprometo a reparar-ho.
. En el cas que el llibre es perdi, no quedi apte per l’ús posterior o la Comissió de seguiment i gestió consideri que no es
retorna en l’estat previsible ( un estat inferior al del lliurament), abonaré el preu fixat oficialment a les llibreries.

El Prat de Llobregat, a 10 de setembre de 2014

Firma del pare, mare o tutor/a

52

CONTRACTE D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIALS CURRICULARS
CURS 2014– 2015

En/Na _________________________________________________________amb DNI núm.: ________________ com a
pare/mare o tutor del’alumne/a:
__________________________________________________escolaritzat/da al nivell 1er BATXILLERAT.

Em faig coneixedor de les normes que regeixen la participació en el Programa de Reutilització de llibres de text que
gestiona l’Institut Salvador Dalí i del que és beneficiari el meu fill.
El Centre cedeix en custòdia els següents llibres de text pel curs escolar abans esmentat:
Llista de llibres de 1er BATXILLERAT:

LLENGUA CASTELLANA Lengua castellana y literatura. Bitácora 1 Ed. Teide ISBN: 9788430752669
LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura Mirada Ed. Teide ISBN: 9788430752645
LLENGUA ANGLESA Get it Right 1 Student’s Book Ed. Oxford ISBN: 9780194745901
LLENGUA ANGLESA Oral Skills Companion (Català) Ed. Oxford ISBN: 9780194745901
CÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI ECiències per al món contemporatni. Primer Batxillerat Ed.Cruïlla
ISBN:9788466121583
EDUCACIÓ FÍSICA Projecte Olímpia-7 Batxillerat Ed. Serbal ISBN: 978847628481

. Em comprometo a vetllar pel bon ús dels llibres cedits i folrar els que no ho estiguin, per tal d’assegurar la seva
reutilització per altres alumnes en els següents cursos escolars.
. Recordaré i vetllaré perquè el meu fill no guixi, no pinti, escrigui o subratlli res en el llibre. En cas contrari em
comprometo a reparar-ho.
. En el cas que el llibre es perdi, no quedi apte per l’ús posterior o la Comissió de seguiment i gestió consideri que no es
retorna en l’estat previsible (un estat inferior al del lliurament), abonaré el preu fixat oficialment a les llibreries.

El Prat de Llobregat, a 8 de setembre de 2014

Firma del pare, mare o tutor/a
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CONTRACTE D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIALS CURRICULARS
CURS 2014– 2015

En/Na _________________________________________________________amb DNI núm.: _________________com
a pare/mare o tutor del’alumne/a:
_____________________________________________________escolaritzat/da al nivell 2on BATXILLERAT.

Em faig coneixedor de les normes que regeixen la participació en el Programa de Reutilització de llibres de text que
gestiona l’Institut Salvador Dalí i del que és beneficiari el meu fill.
El Centre cedeix en custòdia els següents llibres de text pel curs escolar abans esmentat:
Llista de llibres de 2on BATXILLERAT:

LLENGUA CASTELLANA Lengua castellana y literatura. Bitácora 2 Ed. Teide ISBN: 9788430752836
LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura Ed. Teide ISBN: 9788430752874
LLENGUA ANGLESA Get it Right 2 Student’s Book Ed. Oxford ISBN: 9780194745918
LLENGUA ANGLESA Oral Skills Companion (Català) Ed. Oxford ISBN: 9780194745918
HISTÒRIA D'ESPANYA Història d'Espanya Ed. Barcanova ISBN: 9788448924386
Lectura

. Em comprometo a vetllar pel bon ús dels llibres cedits i folrar els que no ho estiguin, per tal d’assegurar la seva
reutilització per altres alumnes en els següents cursos escolars.
. Recordaré i vetllaré perquè el meu fill no guixi, no pinti, escrigui o subratlli res en el llibre. En cas contrari em
comprometo a reparar-ho.
. En el cas que el llibre es perdi, no quedi apte per l’ús posterior o la Comissió de seguiment i gestió consideri que no es
retorna en l’estat previsible (un estat inferior al del lliurament), abonaré el preu fixat oficialment a les llibreries.

RECORDEU!! Abans de marxar del centre haureu de retornar els llibres que us hem cedit. És molt important perquè
puguem donar continuïtat a aquest projecte.

El Prat de Llobregat, a 9 de setembre de 2014

Firma del pare, mare o tutor/a
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ANNEX 9 ACTES DE REUNIONS
ACTA
REUNIÓ: COMISSIÓ MIXTA

DATA: Gener 2014

ASSISTENTS: Olga Miñarro, Maria Hernández, Charo González, Marcel Rodà, Pilar
Pose i Àngels Vicente.

ORDRE DEL DIA:
1.- Document Marc Projecte Sorell
2.- Cartes d’adhesió famílies al Projecte

Temes tractats:
1.- Document Marc Projecte Sorell
S’aporten les esmenes a l’esborrany del Document Marc. S’aprova Document Marc.
El Document es portarà al Consell Escolar per l’ aprovació de tota la Comunitat Educativa.
2.- Cartes d’adhesió famílies al Projecte
Anàlisi de les dades recollides a partir del retorn de les cartes de les famílies.
Des del Centre es trucarà a algunes famílies que no han retornat el document i que siguin
susceptibles de participar-hi.
En el plaç de 15 dies realitzarem el recompte definitiu de les famílies que vulguin participar en
el Projecte per tal de poder pensar la quota de cada curs.

55

ACTA
REUNIÓ: Comissió Mixta

DATA: Abril 2014

ASSISTENTS: Olga Miñarro, Maria Hernández, Marcel Rodà, Charo González, Pilar
Pose i Àngels Vicente.

ORDRE DEL DIA:
1.- Dates recollida de llibres i lliurament de lots
2.- Càlcul de les quotes de projecte

Temes tractats:
1.- Dates recollida de llibres i lliurament de lots
Decidim les dates:
Recollida de llibres
1er ESO 16 de juny
2on ESO 17 de juny
3er ESO 18 de juny
4rt ESO 19 de juny
1er Batxillerat 12 juny
Lliurament lots
1er ESO i 1er Batxillerat 8 setembre
2on ESO i 2on Batxillerat 9 de setembre
3er ESO i 4rt ESO 10 de setembre

2.- Càlcul de les quotes de projecte
Realitzem anàlisi del retorn dels Contractes d’adhesió de les famílies i en funció de les famílies
que volen participar en el projecte i dels llibres socialitzats calculem les quotes.
1er ESO 90 €
2on ESO 45 €
3er ESO 35€
4rt ESO 40€
1er Batxillerat 35€
1er Batxillerat nouvingudes 80€
2on Batxillerat 35€

56

ACTA
REUNIÓ: Comissió Mixta

DATA: Maig 2014

ASSISTENTS: Olga Miñarro, Maria Hernández, Marcel Rodà, Charo González, Pilar
Pose i Àngels Vicente.

ORDRE DEL DIA:
1.- Documentació
2.- Espai per atendre a les famílies i fer lots
3.- LLibres socialitzats per cursos
TEMES TRACTATS
1.- Documentació
Realitzem l’esborrany de les cartes informatives que lliurarem a les famílies.
Les cartes es donaran a l’alumnat en paper i el Centre enviarà la carta per mail a les famílies.
Realitzem la carta que es lliurarà a l’alumnat de segon de Batxillerat.
Disenyem el model d’albarà que es lliurarà a la família quan faci el retorn de llibres socialitzats.
2.- Espai per atendre a les famílies i fer lots
La Direcció ofereix a l’AMPA l’espai del Taller de Tecnologia per poder atendre a les famílies i
preparar els lots
3.- LLibres socialitzats per cursos
Detallem els llibres que es socilitzaran per cursos.
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ACTA
REUNIÓ: Comissió Mixta

DATA: Juny2014

ASSISTENTS: Olga Miñarro, Maria Hernández, Marcel Rodà, Charo González, Pilar
Pose i Àngels Vicente.

ORDRE DEL DIA:
1.- Documentació
2.- LListats alumnat
TEMES TRACTATS
1.- Documentació
Es proposa realitzar una enquesta valorativa adreçada a les famílies el dia del lliurament del lot
per tal d’obtenir feed-back per la millora del projecte.
Es fa un càlcul de les fotocòpies de la documentació necessària:
. Fitxes del dors dels llibres
. Cartes de les quotes
. Albarans
. Enquesta valorativa

2.- Llistat alumnat
Es prepara el llistat d’alumnat per cursos i es coordina les incidències.
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ACTA
REUNIÓ: Comissió Mixta

DATA: Juliol 2014

ASSISTENTS: Olga Miñarro, Maria Hernández, Marcel Rodà, Charo González, Pilar
Pose i Àngels Vicente.

ORDRE DEL DIA:
1.- Anàlisi situació organitzativa: organització AMPA, recollida llibres, estat dels
llibres, incidències famílies, llistats alumnes, anàlisi econòmic.
2.- Aspectes de millora
TEMES TRACTATS:
1.- Anàlisi situació organitzativa
. Charo lliura a l’AMPA els llistats dels alumnes per curs amb les optatives escollides pels
alumnes dels cursos que ja han pogut decidir-les.
. L’organització de la recollida dels llibres dels alumnes al juny en general ha estat
satisfactòria.Bona organització de l’AMPA i bon espai per poder treballar-hi. L’AMPA podrà
utilitzar el lavabo de la Cantina. Durant la recollida de llibres, des de l’AMPA vam continuar el
treball de conscienciació amb les famílies i amb els alumnes de la necessitat d’esborrar els
llibres que es reutilitzen. Moltes famílies i l’alumnat van esborrar els llibres en el moment del
seu lliurament.
. L’estat dels llibres lliurats en algunes assignatures ha estat bo (física química, tecnología,
informàtica, socials, naturals, alguns d’anglés, alguns de català, alguns d’educació física, llibres
de lectura).
. Els llibres que l’AMPA s’ha trobat molt guixats són: 1er. ESO: Català Classe A i B i Educació
Física (guixat en fosforito). 2on. ESO: Anglés.
. Marcel es compromet a parlar amb els professors de les assignatures dels llibres que des de
l’AMPA hem trobat més guixats per recorda’ls-hi sobre la importància de treballar plegats en la
conservació dels llibres.
. Hi ha incidències en famílies que no han pagat la quota de projecte o AMPA o que encara no
han lliurat el lot de llibres a l’AMPA. Charo trucarà a les famílies per recordar que tenen de
marge fins la pròxima setmana de juliol (14 fins 17 juliol) per portar els llibres i/o pagar les
quotes (soci i projecte).
.Es decideix que els llibres que han de retornar els alumnes que s’examinen al setembre els
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deixaran en unes capses que es col·locaran a Direcció. El Centre portarà el control dels
alumnes que retornin els llibres i passarà el llistat a l’AMPA per tal de poder organitzar els
albarans dels alumnes amb exàmens al setembre i fer els lots amb els llibres retornats.
. La Subvenció atorgada per l’Ajuntament de 3400 € per la compra de llibres pel Projecte Sorell
ha d’anar íntegrament pels lots dels llibres dels alumnes amb Dictament de Necessitats
Educatives Socials ja que el pròxim curs s’ incorporaran al Centre alt elevat nombre d’alumnes
amb Dictament. La comanda dels lots de llibres per aquests alumnes s’encarregarà la Charo.
Aquestes famílies han de seguir el procediment especial especificat en el Document Marc de
Projecte.
. Anàlisi de: realització del lot de llibres complert o realització del lot personalitzat per cada
alumne segons el nombre de llibres lliurats a l’AMPA. Es realitza l’anàlisi econòmic i la
Comissió decideix fer els lots sencers malgrat alguns alumnes no hagin lliurat algun llibre.
.Els cinc lots de llibres de cada curs que resten pendents a la biblioteca es decideix que tres
lots siguin per la distribució de l’AMPA i dos es quedaran a la Biblioteca pels alumnes
nouvinguts després de l’inici de curs. Aquestes famílies hauran de seguir el procediment
general o especial, segons el cas, que indica el Document Marc de Projecte.
. Pendent valorar si l’AMPA té suficients llibres de lectura per curs. Pendent de valorar si els
llibres de lectura s’afegeixen en els lots o es retornen als alumnes que els han lliurat.
. Es decideix que un professional del Centre acompanyi a l’AMPA en el lliurament dels lots
durant els dies 8-9 i 10 de setembre.
. MATERIAL NECESSARI:
➢ 700 FOTOCÒPIES D’ETIQUETES PER COL·LOCAR EN EL DORS DELS LLIBRES
➢ 425 FOTOCÒPIES DE CONTRACTES DE COMPROMÍS. CADA CURS EN TÉ UN
ESPECÍFIC
➢ 425 FOTOCÒPIES D’ENQUESTES DE VALORACIÓ
2.- Aspectes de millora
. Treball de conscienciació de la importància en la conservació dels llibres adreçat a: alumnes,
famílies i claustre de professorat. Valorar possibilitat que durant les tutories es realitzi una
graella amb el nom dels alumnes i revisar qui manté la conservació dels llibres.
. Possibilitat que un professor de cada nivell participi de forma puntual en les reunions de la
Comissió de Reutilització i Reciclatge amb l’objectiu de fer extensiu els temes treballats a la
resta dels professors del seu nivell de curs.
. Participació de forma activa en el Projecte de la Dolors, professional que s’encarrega de la
gestió dels llibres de la biblioteca del Centre.
. Revisar el circuit, dates de lliurament de cartes i documentació referent al Projecte als
alumnes i famílies.
. Revisar la informació donada a les famílies i les dates de recollida de llibres dels alumnes.
S’acorda que un membre de l’AMPA es reuneixi amb els professionals de l’Administració del
Centre per acordar conjuntament la informació lliurada a les famílies i les dates de recollida de
llibres.
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ANNEX 10FOTOS
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