Programa finançat pel Ministeri d’Educació i
Formació Professional

ANNEX 2
Sol·licitud per participar al Programa per al finançament de llibres de text i
material didàctic (curs 2021-2022)
CIF del centre

Telèfon

Adreça electrònica
Municipi

Illa

EXPÒS:

1. Que el centre té la intenció de dur a terme el Programa per al finançament de
llibres de text i material didàctic (curs 2021-2022)
2. Que la direcció del centre està conforme a participar en el programa.
3. Que el consell escolar ha estat informat de la participació en el programa.
4. Que el claustre ha estat informat de la participació en el programa.
SOL·LICIT:
Que el centre s’inscrigui en el Programa per al finançament de llibres de text i
material didàctic (curs 2021-2022) a través de les línies:
a) Reutilització de llibres.
b) Adquisició de material didàctic, en qualsevol format.

Nombre d’alumnes que el centre ha inclòs al
programa (Previsió d’alumnes tenint en compte la quantitat
d’alumnes que s’han adherit al programa els darrers anys i la
previsió dels nouvinguts)

Primària

Nombre d’alumnes que el centre ha inclòs al
programa (Previsió d’alumnes tenint en compte la quantitat
d’alumnes que s’han adherit al programa els darrers anys i la
previsió dels nouvinguts)

Secundària

..................................................... , ............ d....................................... de 2021
El director / La directora

[rúbrica]

[segell del centre]

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:
Centres concertats:
Annex 3_Model de declaració centres concertats
Annex 4_Projecte
Annex 6_Previsió de llibres de text i material didàctic
Annex7 _Normes d’utilització i conservació de llibres i material didàctic que
formen part del programa
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Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional

ANNEX 3
Declaració de centres concertats per participar en el Programa per al
finançament de llibres de text i material didàctic del curs 2021-2022

[nom i llinatges]……………………………......….....…………............….............…, titular del centre
concertat ……….........………………………………..………….....… amb codi ………….………...., situat
a la localitat d …………………………………......................………., sota la meva responsabilitat,
DECLAR:
Que els recursos que l’Administració educativa aporti al Programa per al finançament
de llibres de text i material didàctic es destinaran únicament i exclusivament a
l'adquisició de llibres de text i material didàctic de titularitat de la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a disposició del centre docent per a l’alumnat
d’educació primària i/o d’educació secundària obligatòria. Els llibres de text i material
didàctic de titularitat de la Conselleria d’Educació i Formació Professional restaran en
dipòsit al centre docent corresponent i se cediran als alumnes en concepte d’ús
temporal.
………………..………………….., ……. d …………….…….. de 2021

[signatura]

[segell del centre]

SERVEI D’INNOVACIÓ EDUCATIVA
DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONA

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional

ANNEX 4
Projecte
Nom del centre
Coordinador/coordinadora
del programa i adreça
electrònica
A. Justificau l’adquisició de llibres i la seva reutilització (indicau la proposta de
reutilització)

B. Metodologies innovadores d’aprenentatge que justifiquin l’adquisició de
material didàctic en qualsevol suport, inclús el digital, per posar en marxa
projectes innovadors (indicau si el material didàctic es pot reutilitzar)

SERVEI D’INNOVACIÓ EDUCATIVA
DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i
Formació Professional

ANNEX 5
Memòria del Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic
del curs _______ - _______
Centre educatiu:
Codi:

Localitat:

GRAU DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS
Valorau d’1 (mínim) a 4 (màxim) el grau d’assoliment de cadascun dels objectius
següents:]
Grau d’assoliment
1. Adquisició de llibres i la seva reutilització
Reutilització de llibres de text.
Implicació de l’alumnat en l’ús dels recursos (fomentar l’ús
responsable dels llibres de text per conservar-los en bon estat
i possibilitar-ne la reutilització).
Abaratir el cost dels llibres de text per a les famílies.
Treballar en la sensibilització ambiental per aconseguir un
desenvolupament sostenible i responsable.
Facilitar la inserció de l’alumnat amb menys recursos
econòmics en l’ensenyament de caràcter bàsic.

1

2

3

4

GRAU DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS
2. Metodologies innovadores d’aprenentatge que
justifiquin l’adquisició de material didàctic en qualsevol
suport, inclús el digital, per posar en marxa projectes
innovadors

Grau d’assoliment
1

2

3

4

Implicació de l’alumnat en l’ús dels recursos (fomentar l’ús
responsable del material didàctic per conservar-los en bon
estat i possibilitar-ne la reutilització).
Abaratir el cost del material didàctic per a les famílies.
Treballar en la sensibilització ambiental per aconseguir un
desenvolupament sostenible i responsable.
Facilitar la inserció de l’alumnat amb menys recursos
econòmics en l’ensenyament de caràcter bàsic.
Propiciar canvis metodològics que afavoreixin l’aprenentatge
de l’alumnat.
Desenvolupar projectes innovadors amb l’objectiu d’assolir
l’èxit escolar de tots els estudiants.
ESTALVI PER A LES FAMÍLIES
3. Adquisició de llibres i la seva reutilització
(emplenau la columna de la dreta)
Percentatge de llibres que s'han adquirit amb el programa

%

Percentatge de llibres que s'han reutilitzat

%

Despesa econòmica en l'adquisició de llibres durant el curs
escolar 2021-2022 (A)

€

Aportació de la Conselleria (B)

€

Aportació d’altres administracions, entitats o centre educatiu
(C)

€

Quantitat que han de pagar els pares A-B˗C = D

€

Estalvi per a la família
Quantitat que han de pagar les famílies (D)

€

Quantitat que haurien de pagar les famílies per a l’adquisició
de llibres en el cas de no participar en el programa

€

Observacions:

4. Metodologies innovadores d’aprenentatge que justifiquin l’adquisició de
material didàctic en qualsevol suport, inclús el digital, per posar en marxa
projectes innovadors
(emplenau la columna de la dreta)
Percentatge de material didàctic
que s'ha adquirit amb el
programa:

Percentatge de material didàctic
que s'ha reutilitzat:

Material didàctic
transmissible

%

Material didàctic
fungible

%

Digital

%

Material didàctic
transmissible

%

Material didàctic
fungible

%

Digital

%

Despesa econòmica en l'adquisició de material didàctic el
curs 2021-2022 (A)

€

Aportació de la Conselleria (B)

€

Aportació d’altres administracions o entitats (C)

€

Quantitat que han de pagar els pares A˗B˗C = D

€

Estalvi per a la família
Quantitat que han de pagar les famílies (D)

€

Quantitat que haurien de pagar les famílies per a l’adquisició
de material didàctic en el cas de no participar en el
programa

€

Observacions:

CANVI METODOLÒGIC QUE HA SUPOSAT LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA

GRAU DE SATISFACCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
Membres de la comunitat educativa:
(valoració del Consell Escolar)

Grau de satisfacció
Insuficient

Suficient

Satisfactori

Alumnat
Famílies
Professorat
Personal no docent
Altres
PROPOSTES DE MILLORA

…………….....….……...........…….., ……... d ……………...............…….. de 2021

El director / La directora
[rúbrica]
.............................................................................................
[nom i llinatges]

[segell del centre]

Molt
satisfactori

ANNEX 6
Relació de llibres i material didàctic que teniu previst que formin part del
Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic del curs
2021-2022
Títol del llibre o descripció del material

Nivell
educatiu

ISBN (llibres)

Formen part del programa els recursos següents:
a) Llibres de text. (Pel que fa als quadernets i llibres no reutilitzables que formen part
d’un fons de llibres reutilitzables, com per exemple el Workbook o els de primer i
segon de primària, poden formar part del programa i s’ha de deixar constància de
la seva adquisició a l’annex 2 apartat A. Justificau l’adquisició de llibres i la seva

b)
c)

d)
e)

reutilització (indicau la proposta de reutilització).
Llibres de consulta (atles, diccionaris o llibres de lectura d’ús col·lectiu, llibres de
coneixement, etc.)
Material i recursos didàctics, en qualsevol format i suport, que el centre educatiu
posa a disposició de l’alumnat per posar en marxa projectes innovadors.
(El material de laboratori i el material d’aula que es consideri equipament del centre
no pot formar part del programa ja que l’ajuda és per reduir les aportacions de les
famílies).
Fotocòpies: sempre i quan formin part del projecte i no siguin part
complementària dels llibres de text.
Recursos digitals i/o l’accés als recursos. (Amb l’assignació econòmica del programa
es podran adquirir recursos digitals i/o l’accés als recursos (llicències digitals, accés a
plataformes digitals...) però no es podran adquirir dispositius digitals per a l’ús de les
tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement. (Ordinadors, tauletes, Chromebooks,
notebooks, pissarres digitals, projectors, càmeres fotogràfiques, etc.).

Aquests recursos educatius han de suposar una disminució en el desemborsament
de les famílies i han de ser preferentment transmissibles.
No formen part del programa els recursos següents:
a) Material fungible d’ús individual de l’alumnat i que no forma part d’un projecte
(llapis, gomes, pintures...).
b) Roba esportiva i peces de vestir.
c) Sortides didàctiques i activitats complementàries o extraescolars. (Excursions,
celebracions escolars: carnaval, Sant Antoni, Halloween...).
d) Material esportiu de l’assignatura d’educació física.
e) Material d’aula que es consideri equipament del centre, mobiliari o recursos per
al professorat.
f) Dispositius digitals per a l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el
coneixement. (Ordinadors, tauletes, Chromebooks, notebooks, pissarres digitals,
projectors, càmeres fotogràfiques, etc.).
g) Altres materials inventariables: materials de l’hort escolar; patis dinàmics,...
h) Material d’aula per a activitats escolars establertes a les instruccions per a
l’organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle
d’educació infantil i educació primària per al curs 2019-2020 i les instruccions per
a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació
secundària per al curs 2019-2020 que ja estableixen unes quotes màximes.

ANNEX 7
Normes d’ús
Normes d’utilització i conservació: s’ha de plasmar el protocol que es farà servir,
les mesures que ha de seguir l’alumnat que participa al programa (no subratllar
ni escriure damunt el llibre, si s’han de folrar per a la seva conservació...), la
durada prevista dels llibres i material...

