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08036 Barcelona
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MEMÒRIA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT 2018 -2019
L’Àrea de Sostenibilitat de l’AFA de l’escola Mallorca engloba les vocalies de Socialització
de llibres i la d’Escoles més sostenibles. La primera s’encarrega de gestionar el projecte
Repassa’l i la segona és l’encarregada de projectes com l’espai verd i tranquil del pati,
l’intercanvi de llibres, la venda d’embolcalls reutilitzables o la fira de roba de segona mà.

1. SOCIALITZACIÓ
RESUM DEL PROJECTE
L’objectiu del projecte de socialització de llibres (Repassa’l) és fomentar la responsabilitat i
la cura del material. També afavorir l’equitat educativa, fomentar els valors de la
sostenibilitat, la cooperació i la solidaritat. A més s’aconsegueix un estalvi per a les famílies
que en el cicle mitjà i superior és de més del 70%.
El projecte de socialització de llibres (Repassa’l) ha comptat aquest curs 2018-2019 amb
una participació del 84%, una xifra superior a la de l’any passat. En total, 277 alumnes de
l’Escola Mallorca s’han beneficiat del projecte.
ALUMNES SOCIALITZATS CURS 18/19
CURS

Nº ALUMNES
(TOTAL)

Nº ALUMNES
SOCIALITZATS

% PER CURS

P3
P4
P5
1r
2n
3è
4t
5è
6è

0
0
49
50
49
50
48
46
36

0
0
39
47
45
43
41
40
22

0%
0%
80%
94%
92%
86%
85%
87%
61%

TOTAL

328

277

84%

A P3 i a P4 enguany cap alumne ha socialitzat. De fet, fruit d’un canvi promogut des de
l’escola, les fitxes del cicle infantil aniran desapareixent. La previsió és que el curs 2019-
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2020 P5 tampoc faci servir fitxes, la qual cosa suposarà que els alumnes de P5 deixaran de
socialitzar com aquest any ho han fet els de P3 i de P4.
Els alumnes de 1er de cicle inicial no reutilitzen llibres perquè fan servir un tipus de llibres
en què cal escriure-hi. Els de 2on només el de lectura. En canvi, cicle mitjà (3er i 4rt) i cicle
superior (5è i 6è) reutilitzen gairebé tots els llibres, amb excepció dels quaderns de treball.
Segon només reutilitza el llibre de lectura.
CALENDARI D’ACTUACIÓ
A finals de curs (20-21 de juny) cada nen entrega el lot de llibres folrats i s’entreguen a la
secretària de l’AFA qui repassa que els llibres estiguin en bones condicions.
El mes de maig es fa la comanda a les editorials dels llibres que calia substituir o els
quaderns de treball. Les agendes, que enguany es fan en dos formats diferents, un per a
cicle inicial i un altre per a la resta, es van encarregar el mes de juny. També al juny (dia 5)
es passa el càrrec de les quotes del projecte Repassa’l a les famílies.
Les quotes del Repassa’l del curs 2018-2019 han estat les següents:
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

12€
78€
113€
70€
70€
70€
70€
70€

Durant la darrera setmana de juny i principis de juliol es van preparar els lots amb l’ajuda
de les famílies voluntàries. També es van folrar els llibres nous i es van etiquetar tots
aquells que no ho estaven. A falta de les agendes, els lots no es van poder pujar a l’escola
fins al setembre.
RESUM ECONÒMIC
A la següent taula es pot veure la memòria econòmica del projecte. Inclou les quotes de les
famílies adherides al projecte, així com les despeses en compres de llibres, folres, etiquetes
i altres materials necessaris per fer possible el projecte.
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CONCEPTE
Quotes Socialització
Vendes (folres, agendes, etc.)
Penalització per adhesió fora de termini
Subvenció
Sou secretaria AFA juliol 17
Edicions 44 (agendes)
CESMA
Editorial Teide
Editorial Mc Millan
Rajapack (bosses)
Incoplás (folres)
Etiquetes
Resultat 18-19
Resultat 17-18
Romanent 15-16
Excedent per al curs 19-20

IMPORT
18.480,00 €
365,00 €
240,00 €
500,00 €
-440,00 €
-706,76 €
-2.941,30 €
-4.415,30 €
-4.826,54 €
-98,98 €
-393,86 €
-8,50 €
5.753,76 €
4.084,00 €
3.230,38 €
17.101,91

CONSIDERACIONS A FUTUR
De cara al curs 2019-2020 s’han canviat els llibres d’anglès però és possible que pugui
haver algun cavi més per al proper curs. S’hauria de treballar amb la previsió suficient per
evitar que la quota del projecte Repassa’l s’endarrereixi massa i pugui coincidir amb altres
quotes com la de l’AFA o material. Enguany finalment es va haver de passar la circular
sense el preu definitiu de les quotes per l’endarreriment que va haver-hi en la informació
per part de l’escola. D’altra banda, s’ha de debatre com afrontar el pagament de les
llicències de llibres que exigeixen les editorials quan no renoves el material. Ens plantegem
la possibilitat de que es passi en el rebut del material en tant que en fa ús tota la classe, no
només qui socialitza.
Sobre la col·laboració de les mestres en el projecte, seria necessari redactar una circular
exclusiva per a mestres amb l’explicació de com hauria de fer-se la recollida de llibres. La
predisposició, excepte en un cas puntual, és bona tot i que a alguna mestra li manca alguna
informació.
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2. ESCOLES MÉS SOSTENIBLES
Des d’aquesta vocalia s’han vetllat diferents projectes ja consolidats a l’escola Mallorca.
Destaquen els següents:
RACÓ DE LA CALMA, JARDÍ VERTICAL I REC A L’ESTIU
El curs 2018-2019 s’ha fet un recanvi, una vegada més, de part de les plantes del jardí
vertical. La despesa ha anat a càrrec de l’escola.
D’altra banda, es va haver de fer una reparació del rec automàtic que s’ha hagut de
substituir per un més bàsic perquè el que tenia més prestacions fallava molt. La reparació
d’aquesta peça, així com la de les malles que sostenen les plantes, ha anat a càrrec de
l’AFA.
Pel que fa al rec de la resta de les plantes del pati durant l’estiu, es va organitzar un
calendari amb la col·laboració de 10 famílies. Cada setmana es regava dues vegades i entre
totes aquestes famílies es va aconseguir cobrir les 6 setmanes de l’estiu en què l’escola
estava tancada. Fruit d’aquesta col·laboració, la mestra que s’encarrega del jardí, la Mª
Àngels, ens ha fet arribar aquest missatge:
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REFORMA TERRASSA D’INFANTIL
Fruit de la voluntat de l’escola de reformar i donar vida a la terrassa d’infantil, la vocalia de
sostenibilitat ha sol·licitat una subvenció per col·laborar en el projecte.
La idea és revitalitzar l’espai, cobrir el ciment i convertir aquesta terrassa exterior en una
extensió més de les aules tot integrant-la amb la temàtica que envolta cada classe.
Naturalitzar aquesta zona és clau en un espai ara tan fred i que se li pot treure més profit
educatiu i de lleure.
A finals de curs, les metres ens van presentar una proposta treballada des de l’aula i
elaborada tenint en compte les idees dels infants. Es tracta de crear tres ambients a la
terrasseta relacionats amb els noms de la classe, potenciant l’ús d’elements naturals, fusta,
plantes i elements reciclats.
Gràcies a la subvenció atorgada per l’Ajuntament, l’AFA disposa de 400 euros per gastar en
aquest projecte que esperem haver assolit a finals del 2019 i en el qual volem que
s’impliquin les famílies.
CONSIDERACIONS A FUTUR
S’ha de valorar la possibilitat d’incorporar algun altre element de mobiliari per a la zona del
racó tranquil.
Caldrà fer una nova replantació del jardí vertical i vigilar que el rec funciona.
El projecte de remodelació de les terrasses ha d’haver assolit la seva primer part de disseny
i de compra d’elements per part de l’AFA.
Caldria pensar la manera de liderar les accions, juntament amb l’escola, de cara a la
setmana del clima del curs 2020.
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3. INTERCANVI DE LLIBRES
A l’intercanvi de llibres del Sant Jordi 2019 han participat 132 alumnes i s’han intercanviat
459 llibres. En acabar l’intercanvi, els llibres sobrants es van posar a la venda a 1€ i
juntament amb el que es va recaptar de la venda de llibres d’adult, es van recaptar 39€.
Els llibres que van sobrar de l’intercanvi es van portar a Re-Read, juntament amb els llibres
d’adult que hi havia al quartet que ja feia massa temps que estaven guardats.
Els diners recaptats es van fer servir perquè algunes famílies que havien quedat insatisfetes
en el intercanvi, poguessin agafar algun llibre adequat a l’edat de l’infant. Amb la resta de
diners, es van comprar llibres de primària, que és la franja més descoberta. 40€ recaptats
(1x3€; 2x5€; 5x10€).
CONSIDERACIONS A FUTUR
Aquest any es van organitzar els tiquets en 3 categories: Infantil, Primària 1er-3er, Primària
4rt-6è. Això va millorar el repartiment ja que el nivell s’adequava millor a cada infant.
Durant el recompte es va intentar categoritzar el llibres de la millor manera possible però
va haver-hi infants de cicle mitjà i superior que porten llibres d’edats inferiors, fins i tot
d’infantil.

4. FIRA DE ROBA QUE RODA
Com ja és habitual es van fer dues edicions de la fira. Una al novembre i una altra al maig.
També igual que el curs anterior, es va mantenir la recollida i venda de roba de nen i
d’adult i de vehicles de rodes com bicicletes, patinets o patins.
Els diners recaptats per la venda de roba de nen s’ha donat al Casal d’Infants del Raval. La
resta de diners recaptats han servit per finançar projectes de l’AFA.
EDICIÓ NOVEMBRE:
Roba nen
115€
Roba adult
42€
Rodes
0€
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EDICIÓ MAIG:
Roba nen
108€
Roba adult
32€
Rodes
0€
La roba que sobra i que no acaba de tenir sortida d’una a altra fira o ja no està en bones
condicions es dona al projecte Roba amiga d’Andròmines.
CONSIDERACIONS A FUTUR
Per tal de renovar roba i ampliar el ventall de famílies que donen i compren, es valorarà la
possibilitat de convidar a escoles veïnes. També es decideix que el curs 2019-2020 només
es farà una fira, perquè no veiem que hi hagi prou material per fer-ne dues.
La donació de la roba sobrant es farà immediatament després de la fira. Es traslladarà el
mateix dia al punt verd del mercat del Ninot a un contenidor de roba amiga.

5. VENDES D’EMBOLCALLS O GOTS REUTILITZABLES
Les vendes dels snack’n’go i de gots reutilitzables han estat les següents:
Snack’n’go i ampolles
Gots

292€
129€

La partida de ampolles amb el nou logo de l’AFA ha sortit bastant dolenta i valorem la
possibilitat de vendre l’stock sobrant a preu de cost. Decidim que se seguiran venent però
que avisarem que si hi ha qualsevol problema, les poden passar a canviar per l’AFA.
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PROPOSTES DE LA VOCALIA DE CARA AL CURS 2019-2020
- Crear un punt d’intercanvi de llibres prop del despatx de l’AFA.
- Continuar el projecte de remodelació de la terrassa d’infantil.
- Promoure accions per a la setmana del clima que té lloc a finals de setembre. Per tal
de fer-ho possible, ja al juny s’hauria de pactar amb l’escola una sèrie d’accions de
conscienciació per fer des de la família-escola.

- Proposar a l’escola l’enjardinament dels escocells del xamfrà de Londres-Villarroel.
Caldrà contactar amb Parcs i Jardins per tal de portar-ho a terme.
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