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Descripció de la iniciativa

L’Escola Impremta és un projecte amb què es 
busca crear una xarxa de donacions imprem- 
ta-escola, basant-se en un model de proxi-
mitat. Amb el projecte es proposa donar, de 
manera gratuïta, material sobrer que generen 
les impremtes a les escoles. Una impremta 
genera molt de material sobrer que es pot 
reutilitzar i que normalment es recicla: pe-
tits retalls de cartolina, tires de paper, tubs 
de cartró, etcètera. Les escoles en treuen un 
profit sorprenent. Els fulls que han sobrat 
d’una darrera impressió es poden convertir 
en una llibreta on aprendre càlcul, o uns tubs 
de cartró es converteixen en un arbre de Na-
dal. Hi ha una gran quantitat de material que 
es pot reconduir a les escoles amb uns cos-
tos baixíssims. D’aquesta manera, les esco-
les poden dedicar el pressupost de material 
a altres necessitats, per exemple a millorar la 
biblioteca, el laboratori o el menjador.

Escola Impremta
Una xarxa de donacions basada en 
un model de proximitat

A causa de les retallades constants hi ha 
moltes escoles que no poden fer front a la 
compra de material per a projectes pedagò-
gics. El seu pressupost es destina als impa-
gaments de matrícules o menjadors.

Moltes capacitats cognitives que es desen-
volupen a l’escola tenen relació amb la ma-
nipulació física de material, des d’habilitats 
psicomotrius fins al desenvolupament de la 
creativitat; el material és un be necessari en 
quasi tots els projectes pedagògics. Cal sen-
sibilitzar les impremtes de la necessitat de 
donar el material sobrant a les escoles que 
tinguin al seu voltant. L’objectiu és aconse-
guir, finalment, una xarxa d’impremtes i es-
coles perquè la donació de material sigui un 
flux fluid i normalitzat basat en un sistema 
de proximitat. 
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Indicadors associats
Com a objectiu secundari veiem que aquesta 
plataforma també es pot utilitzar com a eina 
d’innovació i aprenentatge en el sector peda-
gògic. Els treballs que s’hagin elaborat amb 
el material cedit poden servir d’inspiració 
per a altres professors i els seus projectes 
pedagògics. En una segona fase ens propo-
sem que les empreses que demanin el servei 
d’impremta cedeixin una part de la impressió 
a les escoles perquè puguin imprimir tot el 
material que avui dia fan per mitjà de fotocò-
pia i que també els resta molt de pressupost. 

•  Nota de premsa

•  Programa de TV3

•  Entrevista a RNE3

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: 5. Ús racional dels recursos: de la 
societat del consum al consum responsable.

Durada: Va començar cap al 2013 i no té una 
durada concreta.

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, innovadora, comunicativa, re-
plicable, pedagògica...

Impulsor: Josep Amat.

Contacte: Josep Amat | josepamat@agorient.
com | http://escolaimpremta.com/

Col·laboradors: Vanguard i Gràfiques Orient.
Amics d’Escola Impremta: Carla Baella, Pablo 
González, Adrián Sorribas, Isis Boet, Luis Ruiz, 
Xavier Oró, Sergi Guix, Dolors Fernández.

Un agraïment molt especial a la Setmana Eu-
ropea de la Prevenció de Residus (Generalitat 
de Catalunya).

Més de 120 escoles beneficiàries. 
Més de 20.000 kg de material 
donat.

600 tallers.

Més de 3.000 kg de paper 
imprès per a escoles amb 
problemes econòmics en el 
marc de col·laboració amb 
l’empresa de paper Antalis.

Més de 2.900 reproduccions 
del vídeo explicatiu del projecte.

Mencions a Catalunya Ràdio, 
diari El Punt Avui i un progra-
ma a TV3 dedicat.

                        200 seguidors

Nominació al Premi Europeu 
de Prevenció de Residus.

300 fans

http://escolaimpremta.com/wp-content/themes/escolaimpremta/pdf/ndp.pdf
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/som-el-que-fem/escola-i-impremta/video/5630999/
http://vanguardgrafic.com/escola-impremta-a-rne3-hoy-empieza-todo/

