
PROPOSTA DE L’AMPA DE L’INSTITUT DE VIC PER A L’OBTENCIÓ DE SUPORT 
ECONÒMIC A LES FAMÍLIES PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR.

INTRODUCCIÓ

L’AMPA de l’Institut de Vic hem volgut presentar una proposta que sigui sobretot molt senzilla 
en el plantejament i l’aplicació  per tothom : per l’AMPA, per l’Institut, per les famílies i pels 
alumnes. Tanmateix, això no vol dir que no ens la prenguem seriosament i que no vetllem 
perquè se’n puguin beneficiar el màxim de les famílies que reuneixin els requisits que es 
demanen a canvi d’una petita contraprestació.

Dir d’entrada que el què veiem millor és que l’ajut donat, sigui de cost únic a nivell de tota la 
Ciutat. La mitjana de cost dels llibres de text del nostre Institut és d’uns 250 euros, tot i que hi 
ha cursos en que el cost és un mica superior. Aquest cost és per la compra de llibres nous , 
atès que l’any passat vam tenir una mala experiència amb una empresa de reutilització de 
llibres i vam decidir deixar d’oferir el servei de reciclatge.

PROCEDIMENT DE  TRAMITACIÓ

La informació a les famílies es farà en una circular entregada als alumnes de l’Institut dins del 
sobre de la matrícula i també estarà penjada a la pàgina web de l’AMPA. En ella s’informarà 
de :
 

- els requisits que ha de complir la família per tal de poder demanar l’ajut.
- les contraprestacions que la família haurà d’assumir.
- el lloc i el termini en què es pot recollir la sol·licitud.
- el lloc i termini en que s’ha de presentar la sol·licitud un cop emplenada.

SISTEMA DE COPAGAMENT

Segons els barems establerts per l’Ajuntament i la renda familiar

L’ajut que rebi la família s’ha d’utilitzar exclusivament a la compra de llibres concrets, cosa que 
permetrà la sostenibilitat del projecte.

SOSTENIBILITAT

Hem pensat que una bona manera de garantir la sostenibilitat del projecte és que un cop 
acabat el curs, els llibres de text comprats a partir d’aquests ajuts es socialitzin i es puguin 
deixar els propers cursos a aquelles famílies que ho sol·licitin.

Com sabem de cert que no tots els llibres es poden socialitzar, donat que les famílies n’han 
adquirit una part a costa seva, hem pensat que es podria dirigir l’ajut a dos llibres concrets, de 
manera que a finals de curs les famílies receptores de l’ajut hauran de tornar aquests dos 
llibres obligatòriament. 

Així , l’alumne que ha tornat el llibre en bon estat, el proper curs se li’n pot donar un altre del 
curs que cursi  i/o podria donar-se-li un nou ajut, de manera que a partir de les dues coses l’ajut 
li permetria disposar de més llibres ( Tota manera hauríem d’acabar de concretar com 
portaríem a terme aquest punt).

Si la subvenció es pot mantenir, s’hi podrien anar incorporant llibres nous, si no s’anirien 
reutilitzant aquests llibres que s’han socialitzat durant els quatre cursos que els llibres tenen 
vigència.

Pensem que amb aquest mètode es farà una feina comuna de conservar i fer conservar amb 
respecte i solidaritat un material que deixa de ser d’ús particular per passar a ser d’ús 
comunitari.



CONTRAPRESTACIÓ DELS DESTINATARIS

Com a contraprestacions, només demanem coses que considerem bàsiques per l’educació i el 
creixement personal dels nostres fills : 

- L’assistència de  les famílies  que rebin l’ajut ,  a totes les reunions, cites, activitats i/o 
esdeveniments que li requereixi el centre.

- L’assistència dels  alumnes a les classes  amb el material subvencionat i a totes les 
sortides i/o activitats obligatòries, recollides en les actes del Consell Escolar.

- La cura del material adquirit i el retorn en bon estat dels llibres adquirits amb l’ajut.

CALENDARI

Entrega de la circular als 
alumnes en la tutoria

10/06/14 al 27/06/14 En el sobre de la matrícula

Informació penjada a la pàgina 
web de l’AMPA

25 de maig del 2014

Termini per recollir la sol·licitud Fins al 16 de juliol del 2014 A consergeria

Termini per entregar la sol·licitud 
emplenada

Fins al 25 de juliol del 2014 A consergeria

Educadora de Benestar Social Primera setmana de 
setembre del 2014

A secretaria


