
 

Moció que presenta el Grup Municipal dels socialistes de Girona per un 

pla per garantir la gratuïtat dels llibres de text a les famílies d'alumnes 

d'educació primària i secundària matriculats 

Constatem les dificultats de moltes famílies gironines a l'hora de fer front a les 

despeses en llibres, material escolar, menjador, activitats extraescolars i 

excursions obligatòries que suposa l'inici de curs. Coneixem l'esforç de moltes 

AMPA, direccions de centres educatius i comunitats educatives a l'hora de 

donar respostes aquestes problemàtiques des de la proximitat. 

La crisi econòmica i la manca de treball ha incidit clarament en la disminució de 

la renta familiar disponible a Girona. Un estudi d’Ais Group publicat al maig 

constata que les famílies gironines han perdut poder adquisitiu any rere any 

des del 2008. Girona se situa al lloc 24 dels municipis catalans en ingressos 

mensuals per família quan tradicionalment sempre havia estat entre els primers 

llocs. El 2013 les famílies gironines ingressaven 2.339 € mensuals enfront dels 

2.262 € del 2014. Les famílies gironines van veure reduïts els seus ingressos 

en gairebé un 3,5%. 

Aquesta realitat econòmica i laboral té un efecte directe en el terreny educatiu. 

Hi ha infants i adolescents que no tenen tots els llibres o bé que van als centres 

educatius sense el material escolar i l’ordinador demandat. Aquestes 

mancances, periòdicament, les cobreixen les AMPA que destinen recursos 

econòmics a cobrir aquestes desigualtats d’oportunitats entre els infants i joves, 

dirigint-se els centres educatius per tal que donin solucions a aquestes 

problemàtiques, que haurien de comptar amb una resposta contundent des de 

les institucions. 



L'educació és un dels pilars fonamentals per garantir la igualtat d'oportunitats 

entre els nois i noies sigui quin sigui el seu origen o situació econòmica familiar 

i hi ha una equivalència notable dels països i de les nacions, que quan 

disposen d’una ciutadania amb una educació i preparació cultural, tècnica i 

científica notable, també tenen un alt de progrés econòmic i qualitat de vida 

alta. 

Davant d'aquesta situació, alguns dels nostres centres educatius han optat per 

diferents fórmules per garantir l'accés als llibres de text com per exemple el 

banc de llibres. Tot i que la situació òptima ha de ser restablir el finançament de 

la Generalitat que ha anat disminuint i en alguns casos desapareixent per a 

l'adquisició de llibres de text i material escolar, tampoc l'Ajuntament no pot 

donar l'esquena ni a aquesta situació ni deixar recaure tot l'esforç econòmic a 

les comunitats educatives.  

És un deure democràtic per garantir la igualtat d’oportunitats crear un banc de 

llibres gestionat per la comunitat educativa de cada centre que garanteixi la 

gratuïtat total dels llibres a partir del curs acadèmic 2017-2018. Pel curs que 

ara comença, és necessari garantir que les famílies amb dificultats que tinguin 

fills escolaritzats en qualsevol de les etapes d'educació obligatòria en centres 

públics i concertats, es puguin beneficiar d'un ajut concret per tal que cap infant 

ni jove no hagi de superar un curs sense el mateix material escolar que 

qualsevol company de la seva classe. 

Per tots aquests motius es proposen els següents acords: 

1. Augmentar la partida Ajuts i Transferències Educació 500 32600 48001 

amb 300.000 € per tal que tots els infants i joves de Girona sense 

exclusions puguin adquirir el material escolar per aquest nou curs. 

Aquests recursos estaran gestionats per les direccions dels centres 

escolars en col·laboració amb els serveis socials municipals i vehiculat a 

través del programa Igualtat d’oportunitats. 



2. La creació d’un ajut de la totalitat de l’adquisició dels llibres de text. Que 

s’apliqui a famílies amb dificultats de manera progressiva en funció de la 

renda familiar, segons trams de renda que ja s’estan aplicant en la 

tarifació social de les quotes de les escoles bressol.  

3. Proposem que la meitat de l'ajuda es pagui a l’inici de curs i la segona 

meitat al lliurament dels llibres al centre escolar quan finalitzi el curs. 

Aquests llibres aniran destinats al banc de llibres dels respectius centres 

escolars. 

4. Establir com a límits les rendes familiars ja establertes per la tarifació 

social de les quotes de les escoles bressol, per definir els trams 

progressius d'aquest ajut. 

5. Exigir a la Generalitat a restablir la convocatòria d’ajuts per l’adquisició 

de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic per a 

l’alumnat d’educació primària i secundària escolaritzat en centres 

sostinguts amb fons públics. 

6. Exigir a la Generalitat a restablir el finançament de les activitats de les 

AMPA com el servei d’acollida, les extraescolars i els projectes de 

socialització de llibres i de material curricular digital. 
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