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1. ANTECEDENTS HISTÒRICS

 En cursos anterior a 1985-86 ja existeixen antecedents de classes que
organitzaven el material fungible en comú i els pares voluntariament pagaven
una quota i gestionaven la compra de material de l’aula (colors,fulls,
cartolines ....), i d’eixa manera economitzaven.

 Durant el curs 1985-86 el centre inicia projectes de Coneixement del Medi
que es fan plantejar-se noves maneres d’aprendre i d’organitzar material.
Estos projectes s’inicien per una part per l’interés innovador en metodologies
dels docents i per l’altra responen a propostes que sorgeixen des de
Conselleria.
Esta nova forma de treball comporta una nova forma d’organització
del material i a més a mes es requereix més màterial, com llibres de
consulta i altres, que el centre no disposa ni té la suficient dotació
econòmica per adquirir-los. Davant d’esta situació es planteja de
quina manera es poden obtenir més recursos econòmics sense gravar a
les famílies i s’aposta per un projecte de material socialitzat.

 En el curs 1986-87 es duen a cap les gestions per iniciar el projecte
econòmic:

 Presa de contacte amb altres centres que duien este tipus de gestió
econòmica en la Marina Alta, País Basc i Catalunya_

 Informació i consulta a les famílies de la gestió. Es realitzen
assemblees i reunions informatives amb la comunitat educativa amb la
finalitat de que s’assabenten en que consisteix el projecte

 Es fa un estudi sobre els alumnes que el 1r any estaven disposats a
deixar els seus llibres i sobre el preu de materials comprats
individualment i col·lectivament.

 Després de l’estudi del preu dels materials s’estableix el preu de la
quota dels alumnes en el 1er any del projecte

 Organització de les diferents activitats  a realitzar i determinació de les
responsabilitats de cada sector –AMIPA,
Docents, alumnes, mares/pares.

 Una vegada organitzat el projecte es somet a votació a la Comunitat
Educativa –Mares/pares de l’alumnat, claustre, Consell Escolar.

 Majoritàriament s’aprova dur endavant aquest “Projecte de Gestió
Econòmica del Material Escolar.

 Durant el curs 1987-88 es du endavant per primera vegada el projecte amb un
balanç positiu del seu funcionament i felicitant a la comunitat escolar pel
esforç realitzat en la seua col·laboració.

 En el curs 1997-98 es revisa la seua continuïtat i es somet de nou a votació,
aprovant-se per majoria pels diferents sectors de la Comunitat Educativa -
Mares/pares de l’alumnat, claustre, Consell Escolar.

 Durant els cursos posteriors s’ha seguit duguent endavant el projecte, seguint
la mateixa organització i modificant-se tot el que es considerava necessari
com la quota , material a comprar, organització del material, quantitat de
llibres.....…



PROJECTE GESTIÓ ECONÒMICA MATERIAL ESCOLAR

03/11/2016 Página 3

 En el curs 2013-14 es presenta de nou a la comunitat educativa i es somet a
votació aprovant la seua continuïtat

 En el curs 2015-16 el centre s'uneix al «Programa de reutilització,reposició i
renovació de llibres» ofertat per la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport en l'Ordre 17/2015 de 26 d'octubre. Este programa té els
mateixos objectius que ens haviem proposat en el nostre programa.

2. JUSTIFICACIÓ

El balanç positiu de més de vint anys del” Projecte de Gestió Econòmica de
Materials Escolar” conjunt de l’AMIPA i del CEIP El Trinquet ens revalida la
seua continuïtat.

Les diferents metodologies utilitzades pels docents per a que l’alumne
adquireixca les Competències Bàsiques que marca el Currículum Escolar,
requereix una variada quantitat de material. Este material moltes vegades resulta
molt costos pel centre i resulta complicat adquirir-lo  els pares , a més a més en un
poble com Pedreguer.

Dins del material necessari, no sempre és el llibre de text el més necessari, per
la qual cosa no es rentabilitza un llibre si  sols s’utilitza un curs.

Els materials que tenen que dur els alumnes de casa, moltes vegades no estan
disponibles el dia que es pretén realitzar una activitat i sempre hi ha alumnes que
poden enrederir les seues activitats per no disposar a temps del material necessari.
Els docents disposen de més llibertat a l’hora de programar les activitats que ha
de desenvolupar els alumnes.

Els pares veuen disminuït el seu desembós econòmic i el centre va adquirint
material del que es beneficiaran tots els alumnes (llibres de consulta, de lectura....)

Per tant la justificació i l’objectiu d’aquesta gestió està centrada en la filosofia i
la metodologia que duu el centre que reflexa allò que emana del Reglament
Orgànic i Funcional de Centres (ROF).

La incorporació del «Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres»
ofertat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'Ordre
17/2015 de 26 d'octubre està justificada ja que té els mateixos objectius que ens
haviem proposat en el nostre programa i rebrem una aportació econòmica des de
Conselleria.
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3. OBJECTIUS

3.1. PEDAGÒGICS
 Disminuir el fracàs escolar.
 Introduir una metodologia més activa i lúdica que augmente la

motivació de l’alumne.
 Disposar del material necessari per dur endavant les diferents activitats

programades.
 Donar a l’alumne les majors possibilitats de consulta, investigació ,

estudi i eines de treball.
 Desenvolupar capacitats i destreses d’organització respecte als

materials.
 Desenvolupar actituds de respecte i responsabilitat cap el material.
 Fomentar la capacitat de compartir un material comú

3.2. SOCIALS
 Reduir les diferències entre els alumnes que depenen de la seua

condició socio-econòmica.
 Afavorir l’adquisició d'habilitats socials i de convivència al voltant de

la utilització i organització del material.

3.3. ECONÒMICS
 Rentabilitzar les despeses econòmiques dels pares/mares i disminuir-

les.
 Afavorir al centre en equipament de mitjans didàctics.

4. ORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT ATENENT A LA
TEMPORALITZAACIÓ

4.1. INICI DE CURS
Al començament de cada curs escolar els /les representants de l’AMIPA

juntament amb algun membre de l’equip directiu estableixen la quota per al
present curs. Els punts a tenir en compte a l’hora d’establir la quota son les
despeses i la quota del curs anterior i la previsió de material necessari per al curs
que s’inicia.

De entre totes les coordinadores dels diferents cursos es seleccionen dos o més
encarregats de dur endavant la gestió econòmica. Es procura que no es renoven
totes cada any i sempre en quede una del curs anterior per a que informe a les
noves representants.

Els docents , en cicle, i segons les activitats programades determinen quin
material necessitaran al llarg del curs per a desenvolupar-les i fan la comanda .
Este material queda organitzat en  l’aula i armaris de coordinació de cicle amb la
implicació dels docents del cicle i dels alumnes.
En l’aula s’estableixen les normes d’utilització que s’acorden en el centre, cicle i
amb aportació dels alumnes.

Respecte als llibres de text seran els docents els encarregats de distribuir-los a
l'alumnat i proporcionar-los el material per a que amb l'ajuda de les famílies els
forren.
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4.2. DURANT EL CURS
Al llarg del curs les representants de l’AMIPA encarregades gestionen la

comptabilitat de les despeses de material escolar i el pagament de les quotes per
part dels pares.
Els docents controlen i organitzen el material i fan les comandes necessàries

sempre dins de la disponibilitat econòmica del cicle.

4.3. FINAL DE CURS
A final de curs es fa un resum de la gestió del curs, del balanç econòmic i

s’acorda en que es destinarà el romanent si n’hi ha.
Cada cicle farà un balanç del material comprat i de les necessitats de material
fungible i inventariable. ANNEX I

Els responsables de les aules comuns comunicaran les necessitats de les aules.
ANNEX II

Es comptabilitzen els llibres i es revisen per saber si estan en bon ús pel proper
curs. Els llibres quedaran custodiats a l'aula que corresponen.

Es fa la comanda de llibres i de material  bàsic per a que estiga disponible en
setembre quan els alumnes comencen el curs.

5. RESPONSABLES
Es necessita la implicació de tota la comunitat educativa per poder dur endavant el projecte.
Mares/pares, docents, alumnes i representants de l’AMIPA són els responsables i cada
sector té unes responsabilitats.

5.1 PARES: Aportant una quota, col·laborar en l’organització i coordinació
amb els mestres dintre de la junta permanent de l’AMIPA

5.2 DOCENTS: Custòdia, organització i inventari de materials d’aula, cicle
o en aules comuns.
Les responsabilitats dels professors consten al punt nº 4 de com ens
organitzem del RRI en l’apartat 4.5.1.

5.3 ALUMNES: Col·laborar en l’organització, assumir responsabilitats,
reciclar

5.4 COMISSIÓ PER A LA COORDINACIÓ I GESTIÓ
DEL BANC DE LLIBRES I MATERIAL
CURRICULAR.

Esta comissió estarà formada, segons indica l'orde per un coordinador i dos o més vocals i serà
l'encarregada de gestionar totes les tasques que han de realitzar-se referents al banc de llibres i
introduïr les dades en ITACA.
Esta comissió comptarà amb la col·laboració dels/les coordinadors/es de l'AMIPA que seguiran
organitzant-se com fins ara.
Esta comissió
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6. ACTIVITATS A REALITZAR

6.1. MEMBRES DE L’AMIPA
 Fer un estudi de les despeses del curs anterior i de les previsions del proper

curs i establir la quota cada curs.
 Gestionar el cobrament de les quotes dels alumnes.
 Ordenar els pagaments del material escolar.
 Registrar els ingressos i les despeses i el concepte de cadascun.
 Guardar les factures dels diferents pagaments.
 Proposar i aprovar les propostes dels docents en vers al destí del remanent

econòmic, si n’hi ha.
 Fer una memòria al final de cada curs del funcionament del projecte i del

balanç econòmic
 Col·laborar en totes aquelles activitats relacionades amb el «Programa de

reutilització de llibres de text proposades per la Comissió d'Organització
del Programa»
.

6.2. EQUIP DIRECTIU
 Junt amb els representants de l’AMIPA fer un estudi de les despeses del

curs anterior i de les previsions del proper curs i establir la quota cada
curs.

 Guardar les factures fins que les representants de l’AMIPA gestionen el
seu pagament.

 Anotar les despeses de  cada cicle i comunicar en  claustre, trimestralment
el balanç econòmic del curs.

 El/la cap d’estudis fa la comanda de llibres i els distribueix a cada cicle.
 Presentar propostes de material escolar necessari a l’AMIPA si queda

romanent econòmic a final de curs.
 Col·laborar en la memòria al final de cada curs del funcionament del

projecte i del balanç econòmic.
 Gestionar i organitzar l’avaluació del projecte.
 Presentar al Claustre i al Consell Escolar tot el relacionat amb el projecte.
 Pertànyer algun membre de l'equip directiu a la Comissió per a la

coordinació i gestió del banc de llibres i material curricular.

6.3. DOCENTS
 Guardar els rebuts de les quotes fins que acabe el periode de pagament,

que es deixaran en secretaria.
 Realitzar les comandes de material necessari en cicle.
 En les comandes s’indicara el cicle i el NIF de l’AMIPA.
 Organitzar el material i fer un bon ús, rentabilitzant-lo ANNEX IV
 Fomentar en l’alumnat la cura i el respecte cap al material.
 Responsabilitzar-se de que l’alumnat faça un bon ús.
 Orientarà i informarà a l’alumnat sobre la correcta utilització del material.
 Informar als pares en les reunions del material de que disposen eixe curs al

finalitzar el curs tindrà tindrà cura de que tot el material inventariat en
aquesta gestió.
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 En cas de mala utilització per l’alumnat, es deu de reposar i el mestre/a
informarà als pares fent una acció tutorial.

 Revisar els llibres a final de curs, arreglar-los i fer la comanda dels que es
necessiten.

 Proporcionar a l’alumnat el material per a forrar els llibres.
 Guardar els albarans del material demanat en cicle .
 Controlar el pressupost destinat al cicle i no sobrepassar-lo

6.4. ALUMNES
 Col·laborar en l’organització del material.
 Tenir cura i responsabilitzar-se del bon ús del material i en especial dels

llibres de text.

6.5. MARES/PARES DE L’ALUMNAT
 Realitzar el pagament de la quota.
 Col·laborar forrant els llibres si els alumnes no saben fer-ho sols.
 Fomentar en els seus fills la cura i el respecte cap al material.
 Responsabilitzar-se del mal ús dels seus fills pagant el material que es

deteriora per un mal ús.
 Controlar que els alumnes no duguen a casa el material de l’escola.

6.6. COMISSIÓ PER A LA COORDINACIÓ I GESTIÓ
DEL BANC DE LLIBRES

 Informarà el claustre i tots els implicats en la gestió del programa, de
les instruccions que dicte l'Administració educativa i de les gestions
que s'han de realitzar per dur endavant el banc de llibres.

 Organitzarà els grups de treball de docents i pares/mares voluntaris per
realitzar les tasques de revisió i avaluació dels llibres a final de curs.

 Organitzarà els grups de treball de mares/pares de l'AMIPA per
realitzar les tasques administratives necessàries que s'indiquen des de
Conselleria.

 Avaluarà la situació en que es troben els llibres a final de curs i
valorarà la necessitat de reposició. ANNEX V

 Comunicarà a les famílies la necessitat de reposició per part d'estes en
situacions de pèrdua, deterioro per negligència, robatori.

 El coordinador de la comissió exercirà les funcions que s'indiquen en
l'Article 13 de la Ordre

7. AVALUACIÓ

Al final de cada curs es fa una memòria econòmica que es presenta al claustre de
mestres, al Consell Escolar i en l’assemblea de l’AMIPA. ANNEX III

Les coordinadores de cada nivell arrepleguen els suggeriments dels pares/mares de la
seua classe i les aporten per donar les solucions pertinents. Les coordinadores junt els
representants dels docents valoren els suggeriments i fan modificacions si s’escau.

Cada quatre anys es revisarà i es sometrà  a votació per aprovar la seua continuïtat.



PROJECTE GESTIÓ ECONÒMICA MATERIAL ESCOLAR

03/11/2016 Página 8

ANNEX I
NECCESSITATS AULES

CICLE:                                     CURS :
MATERIAL  FUNGIBLE  DEL  CURS

MATERIAL  FUNGIBLE  PEL PROPER CURS

NECESSITATS DE MATERIAL INVENTARIABLE PEL
PROPER CURS



PROJECTE GESTIÓ ECONÓMICA  MATERIAL  ESCOLAR

03/11/2016 Página 9

ANNEX II
NECESSITATS AULES COMUNES

AULA  COMÚ

MESTRE/A
RESPONSABLE
CURS

NECESSITATS
MATERIAL

INVENTARIABLE PEL
PROPER CURS
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ANNEX  III
MEMÒRIA ANUAL DEL PROJECTE

CURS: _____________

INGRESSOS DEL CURS

DESPESES PER CICLES

1R CICLE

2N CICLE

3R CICLE

BALANÇ DEL CURS

MATERIAL INVENTÀRIABLE
(ADQUIRIR AMB EL

REMANENT)

REMANENT DEL CURS

PROPOSTES DE QUOTA
INFANTIL

PRIMÀRIA

OBSERVACIONS
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ANNEX IV
NORMES PER A LA TUTORIA RESPECTE A LLIBRES

DE TEXT I MATERIAL FUNGIBLE

 Cada tutoria revisarà els llibres i material existent a l’aula, comprovades les
seues mancances ho comunicarà al cicle i el coordinador s’encarregarà de
realitzar la comanda i comunicar a la «Comissió de coordinació i gestió del banc
de llibres» la seua valoració.

 Qualsevol incidència amb els llibres (pèrdua, deterioro per negligència, robatori)
es comunicarà al coordinador del Banc de llibres.

 Arribats els materials els organitzaran amb esperit cooperativista harmonitzant
material individual amb el col·lectiu. cal evitar etiquetar amb el nom.

 Els llibres que son inventariables, de consulta o lectura, cal forrar-los i
inventariar-los en la biblioteca d’aula o de cicle indicant en el llom el nivell.

 Els llibres d’ús diari dels alumnes es forraran a l’inici de cada curs en l'aula o
se'ls donarà als alumnes per a que el forren en casa.

 Els/les mestres transmetran a l'alumnat la necessitat de tenir cura dels llibres. No
es podrà escriure en ells, ni subratllar-los així com no doblar-los ni altres accions
que afavoreixen el seu deteriorament.

 Els materials fungibles comuns de cicle s’organitzaran comentant-ho en cicle i
consensuant amb l’alumnat i docents del cicle el lloc i manera de guardar el
material.

 Cal fomentar l’autonomia de l’alumne dintre de la classe per saber on està cada
cosa i com s’organitza. A més a més cal establir mecanismes en cas d’evitar una
mala utilització.

 Al finalitzar el curs es revisarà conjuntament, alumnat i professorat, els llibres i
material aplicant els mecanismes establerts per a que tot quede preparat per als
altres alumnes del proper curs.

 A final de curs es repartirà el material individual que s’ haja acordat que serà
diferent segons estiga en el primer o segon nivell del cicle.

 Si algun alumne necessita un llibre per a treballar en l’estiu s’enregistrara en el
full d’Inventari de préstecs.

 El material fungible nou quedarà en els armaris de coordinació de cicle per al
proper curs.

 El material utilitzat col·lectiu d’aula,en bon ús, tant fungible com inventariable
(tisores, regles....) es queda a la classe per al proper curs.

 El material fungible comú molt gastat es repartirà entre l’alumnat del mateix
nivell al finalitzar el curs.

 Els llibres utilitzats i molt gastats que s’han de canviar, es repartiran entre
l’alumnat que els ha utilitzat en el mateix curs escolar o es guardaran per a
repartir-lo entre els alumnes que ho necessiten per treballar a l'estiu.
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ANNEX V

VALORACIÓ DE L'ESTAT DELS LLIBRES

CURS

NIVELL

MESTRE/A
RESPONSABLE

NOMBRE DE LLIBRES

ESTAT DELS LLIBRES En bon ús

Un poc deteriorats

Molt deteriorats

NECESSITAT DE
REPOSICIÓ

COMPORTAMENT DE
L'ALUMNAT

VALORACIÓ DE LA
COMISSIÓ


