PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT – IES SANTA MARIA
Quins són els objectius?
• Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text.
• Mantenir un fons de llibres de text administrat pel consell escolar i la comissió de seguiment.
• Reduir la despesa econòmica de les famílies per a l'adquisició de llibres de text
En què consisteix?
1. El primer any del programa (curs 2016-2017):
◦ S'implantarà el programa als cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO (4t d'ESO entrarà l'any següent).
◦ Els alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO han de comprar els llibres de text NOUS allà on vulguin i al final de curs
lliurar-los en bon estat (els llibres són de titularitat del centre). Aquest alumnes ja no tornaran a comprar més
llibres durant l'ESO i se'ls tornarà una quantitat de doblers en acabar els estudis en aquest centre. Aquesta
quantitat dependrà dels anys que participi en el programa i del bon estat dels llibres (excepte els alumnes
que el curs que ve comencen 2 n i 3r que s'estudiarà la possibilitat de tornar la mateixa quantitat com si
haguessin participat els 4 anys).
2. A partir del curs 2017-2018:
◦ Tots els alumnes de tots els nivell poden participar del programa.
◦ Els alumnes nous al centre que vulguin participar del programa hauran de pagar una quota fixada pel Consell
Escolar (equivalent al preu dels llibres d'un curs escolar).
◦ Al mes de juny es retornaran els llibres en bon estat (mirar decàleg). Si no es tornen en bones condicions
s'haurà de pagar el preu de cada llibre en mal estat per poder continuar en el programa.
◦ Al mes de setembre el centre cedirà als alumnes adherits al Programa de Reutilització els llibres de text que
es faran servir durant el curs.
◦ Els alumnes que acabin els seus estudis en el centre o es donin de baixa hauran de tornar els llibres i se'ls
tornarà una quantitat de doblers determinada pels anys de participació dins el programa i del bon estat dels
llibres.
◦ És possible que si les subvencions de la Conselleria d'Educació baixen o que per mantenir el programa
s'hagi de cobrar una petita quota anual.
Com es manté el Programa de Reutilització de llibres?
• Pels llibres de text aportats per les famílies els primer any i comprats pel centre la resta d'anys.
• Les quotes dels nous alumnes a partir del curs 2017-2018
• Per la subvenció de la Conselleria d'Educació que depèn del nombres d'alumnes adherit al programa.
NORMES D'ÚS DEL FONS DE LLIBRES DE TEXT
IMPORTANT!!! Els llibres que es tornin a final de curs sense complir aquestes condicions no seran acceptats per
formar part del programa de reutilització de llibres de text
1. Els llibres no són teus. Són de tots. Tracta’ls bé.
2. Els llibres han de dur una ferratina amb el nom de l'alumne i el curs acadèmic que el fa servir (p.e. curs
16/17).
3. Els llibres s'han de folrar. Això ajudarà a una millor conservació.
4. Només es podran utilitzar els llibres durant un curs acadèmic, excepte en cas de repetició de curs. Si
l'alumne/a té alguna assignatura pendent i necessita el llibre d'un altre curs se l'haurà de comprar pel seu
compte.
5. Si un alumne/a ha de realitzar activitats de recuperació durant l’estiu, podrà perllongar la seva utilització fins
al mes de setembre.
6. No s'acceptaran llibres en evident mal estat.
7. No s'acceptaran llibres que hagin estat subratllats, pintats o banyats.
8. Els llibres que no s'acceptin en el procés de recollida durant el mes de juny s'hauran de pagar i el criteri del
personal encarregat de la recollida dels llibres serà inapel·lable.
9. No és obligatori formar part d'aquest programa, però l'adhesió comporta l'acceptació d'aquestes normes.

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
Sr/Sra…………………………………………………………….......……………………….amb DNI……………….......................,
pare/mare/tutor/a de l’alumne/a…………………………………………………………..............................que el curs que ve
cursarà ………… d'ESO, em compromet a participar en el Programa de Reutilització de llibres de text de l'IES
SANTA MARIA en el curs 2016/2017, comprar els llibres nous i accepto les normes d’ús del fons.
Santa Maria del Camí,...... de ...................... de 201...
* S'ha d'entregar aquesta sol·licitud juntament amb el sobre de matrícula.
No es podrà adherir-se en el programa en altre moment.

Signatura:

