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REUTILITZACIÓ 14-15
Objectius:
- Incentivar l’ús responsable i sostenible dels
llibres de text i material didàctic.
- Mantenir un fons de llibres de text administrat
pel consell escolar i la comissió de seguiment.
- Estalviar en la compra de llibres de text.

PER QUÈ EL CENTRE S'HI VA
ADHERIR?
- Perquè els equips docents i la titularitat del
centre aposten pel projecte.
- Per coherència amb la línia pedagògica del
centre i els trets d’identitat de la nostra
cooperativa (medi ambient, responsabilitat,
cooperació i solidaritat...)
- Per actuar de manera local i conseqüent en un
projecte de sostenibilitat global: educar en
valors.

En què consisteix?
●

●

●

Es crea un fons de llibres gestionat per
l'escola.
Les famílies fan una aportació al fons
aprovada pel Consell Escolar, juntament amb
la Conselleria.
L'escola dóna els llibres al setembre i les
famílies ho han de retornar en bon estat.
(els poden dur a casa si és necessari)

NORMES D'ÚS
- Els llibres que formen part del fons quedaran al centre a final
de curs. En cas d’haver de realitzar activitats de recuperació
durant l’estiu, l’alumnat podrà perllongar la seva utilització durant
el mes de setembre.
- Els llibres aniran identificats amb el segell del centre i una
etiqueta amb el número identificatiu.
- L’alumnat adherit que es doni de baixa al centre haurà de
retornar els llibres al fons del centre.
- En cas de deteriorament l’alumne ho ha de comunicar al tutor/a
i l’haurà d’arreglar. Si és molt greu n’haurà de retornar una altre
d’igual al fons o pagar la penalització que estableixi la comissió
de seguiment del programa.

MESURES DE CONSERVACIÓ
- A principi de curs les famílies o els alumnes folraran els llibres amb
plàstic no adhesiu.
- Els alumnes podran escriure el seu nom a una etiqueta de
dimensions no superiors a 22x32mm i la podran aferrar a la portada.
- Si cal anotar exercicis per fer deures es farà a l’agenda (llibreta, full...)
- Les respostes dels exercicis es poden fer a un quadern de respostes i
cada professor indicarà si s’ha de copiar o no la pregunta.
- L’alumne ha de tenir cura de no escriure amb bolígraf o retolador,
d’esqueixar fulls, d’aferrar altres adhesius... als seus llibres i als dels
companys.
- Si un llibre es fa malbé l'alumne ho ha de comunicar al tutor i l’haurà
d’arreglar. Si es molt greu n’haurà de retornar un altre d’igual al fons o
pagar una penalització.

Taula de pèrdues
Si un llibre s’extravia durant:
* El 1r curs d’ús es paga el 80% del seu cost.
* El 2n curs es paga el 60%
* El 3r curs es paga el 40%
* El 4t curs es paga el 20%

Aportacions i quotes
●

CONSELLERIA: 17€ PER FAMÍLIA. (Els descomptarem i
retornarem quan la Conselleria faci l'ingrés)

●

FAMÍLIES:Heu d'emplenar el full de sol·licitud i fer l'ingrés
fins dia 20 de juny.

●

Els preus poden variar, degut a que la Conselleria
no ha tret els currículums definitius, i no podem
saber amb total certesa quins seran els llibres.

CICLE

PREU QUOTA (a
ingressar)

PREU FINAL (amb
ajut Conselleria)

PREU SENSE
REUTILITZACIÓ

1r CICLE (inclou
50€ de projectes)

63€

46€

1r 70,90€
2n 70,90€

2n cicle

137,50€

120,50€

3r 154,87
4t 175,67

3r cicle

177,50€

160,50€

5è 186,67€
6è 241,15€
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
COL·LABORACIÓ!

