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SOCIALITZACIÓ /
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
DE TEXT
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La tasca de reutilització de
llibres de text no és nova. Ja fa
força temps que molta AMPA la
posen en pràctica i és, no hi ha
dubte, una iniciativa de la qual
ens en podem sentir plenament
orgullosos. Sense l’existència
de les AMPA, aquests projectes
difícilment serien una realitat.
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Obligacions de les AMPA: és molt
important recordar que, segons
quin sigui el model utilitzat, hi ha
unes obligacions tributàries i
comptables de les AMPA.
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És una iniciativa amb diversos
impactes altament positius:
a. Impacte econòmic, ja que la
socialització de llibres ajuda
les famílies a estalviar molts
diners cada curs (*1).
b. Impacte ecològic molt
positiu, sens dubte
emmarcada en les 4Rs lligades
a una bona gestió ambiental:
reduir, reutilitzar, reparar i
reciclar (*2).
c. Impacte educatiu potent
sobre infants i joves: una
gran oportunitat per explicarlos els impactes econòmic i
ecològic anteriors, així com
per ensenyar-los a compartir
llibres i a conservar-los en bon
estat durant el curs.

Recordem que hi ha diversos
models de socialització/
reutilització de llibres de text(*3):
a. Banc de llibres: el centre, via
AMPA, té a la seva disposició
un banc de llibres. L’alumnat
només ha de comprar els
llibres necessaris, és a dir, els
llibres on cal escriure a sobre o
d’un sòl ús. La resta de llibres
són comunitaris i propietat del
centre escolar.
b. Compravenda: consisteix a
recollir els llibres usats, que
són propietat de l’alumnat, (de
manera voluntària) i possibilitar el
fet de comprar-los de segona mà.
c. Fira del llibre usat: consisteix
a intercanviar o bé vendre i
comprar llibres a través d’una
fira o mercat muntat a l’escola
però gestionat per l’alumnat.
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Diverses administracions
proposen ajuts per a les AMPA
que posen en marxa iniciatives de
socialització dels llibres de text.

(*1) L’agost de 2019 llegim a “ara.cat” el següent: un informe destaca que més del 53% dels espanyols inverteixen entre 100 i 300 euros per fer aquestes
compres, mentre que el 22% hi destinen entre 300 i 600 euros. Un 10% s’hi gasten més de 600 euros.
(*2) L’octubre de 2017, al “Diari La veu” hi llegíem les dades que Pedro Domínguez, professor a l’IES Tulell d’Alzira, ens donava: “Els 1.876 llibres recollits a
l’institut equivalen a uns 938 quilograms de fusta i per a fabricar-los es consumeixen 16 arbres de 25 anys, 94.000 litres d’aigua, 7.100 kWh d’electricitat
i uns quants quilograms de diversos productes químics”.
(*) Font: web del “Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya”.
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