1. i si a més a més de l’alt cost dels llibres, afegim que no rebem suport econòmic des de
cap institució, no cal dir que amb la tornada al cole no arribem a fi de mes.
2. Donades aquestes circumstàncies, podríem preguntar-nos, perquè encara seguim
perpetuant una societat de consum que ens porta a no buscar fórmules que ens
permetin brindar qualitat sacrificant l’ostentació i el consumisme?
3. Finalment, advertir les famílies que cada any disposarem de més recursos o material a
l’abast de tothom que ho sol·liciti,
4. En un moment de crisi econòmica com el que estem vivint, com exalumne, penso que
és molt important ajudar a mantenir el suport escolar que li donen les famílies als seus
fills perquè cada dia, es necessita més formació per incorporar-se a un mercat laboral
molt canviant i extremadament competitiu.
5. La gran disponibilitat d’informació disponible a la xarxa pot minimitzar la capacitat de
reflexió de l’alumne davant d’un problema:
6. Esperem que tinguin en conta el nostre projecte,
7. Tinc dubtes sobre la introducció de la tecnologia a l’aprenentatge perquè sembla que tot
avanç tecnològic és bo,
8. LO IMPORTANT ES TINDRE LA FEINA FETA, I NO COM S’HA FET.
9. No puc arribar a entendre com, sent l’educació un dret universal, permetem que molts
nens no tinguin accés a part d’ella per no poder comprar llibres de text.
10. Encara que personalment m’agraden més els llibres de text en paper, s’ha de tenir en
compte que el present i el futur són les noves eines digitals, materials que poden ser
un pas endavant en l’ensenyament, sempre que estiguin adaptades a la realitat de
cada escola i utilitzar els diferents recursos en funció dels continguts i per cubrir les
necessitats dels alumnes i assolir els objectius programats.
11. Cada vegada puguen mes i mes els preus dels llibres degut a la pujada de impostos, a
part els interessos que es creen al voltant de ells.
12. No puc creure que no troben trobat una solució en els temps que estem vivint on hi ha
moltes famílias que els costen arribar a fi de mes i unes altres que no tenen treball i no
poden comprar llibres per els seus fills.
13. Hem de posar en pràctica recursos que ja existeixen o plantejar nous i dur-los a terme.

14. Crec que senzillament és el negoci i per part de les editorials no ho volen perdre,
15. Els editors diuen que es veuen obligats a augmentar el preu per la disminució de les
ventes debut a la reutilització dels llibres.

