INFORMACIÓ PROGRAMA
REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT
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):
◦ L'adhesió al programa és voluntària
◦ S'implantarà el programa als cursos de 1 r, 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).
◦ Rebreu un SMS durant el primer trimestre que us avisarà d'un dia que heu
de dur tots els llibres nous per marcar-los i registra-los.
◦ 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.
◦ En sortir del programa es tornarà de la quota inicial les quantitats de TAULA 1:
Taula de devolucions (al final del document), en funció dels anys de
permanència dins el programa (NO es contaran els cursos repetits).
2. A partir del curs 2017-2018:
◦ L'adhesió al programa és voluntària
◦ Tots els alumnes de tots els nivell poden participar del programa.
◦ Els alumnes nous al centre que vulguin entrar per primera vegada en el
programa hauran de pagar una quota de 300€.
◦ 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.
◦ En sortir del programa es tornarà de la quota inicial les quantitats de Taula 1:
Taula de devolucions (al final del document), en funció dels anys de
permanència dins el programa (NO es contaran els cursos repetits).
◦ 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.
TAULA 1: Taula de devolucions
Anys dins el programa

Devolució

1 any

100 €

2 anys

120 €

3 anys

140 €

4 anys

160 €

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.
Qui controla el programa de reutilització?
• El Consell Escolar és el que controla tot el programa: revisa les quotes, si s'han de
fer aportacions anuals, seguiment del funcionament, etc.
• La coordinadora del programa és la secretària del centre, Laura Espinosa. Se
formarà una comissió amb famílies voluntàries per fer la part física del programa:
revisar tots els llibres, fer els lots dels següents cursos, etc.
IMPORTANT!!! Si es donés la situació que algun dia el Consell Escolar del centre decidís
l'extinció del Programa de Reutilització del llibres de text, cadascun dels alumnes adherits
es quedarien amb el lot de llibres que se'ls hagués facilitat per aquell curs i no tindrien dret
a reclamar cap devolució de doblers, exceptuant aquells alumnes que s'haguessin
incorporat al programa aquell mateix any, els quals tendrien dret a una devolució de 100€.

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. Tots els llibres duen un segell del centre amb una graella on s'ha
d'escriure en la primera filera que es trobi buida el nom i llinatges de
l'alumne i curs acadèmic que el fa servir (p.e. curs 17/18).
3. Els llibres s'han de folrar (folro no adhesiu). Això ajudarà a una millor
conservació. Si el folro s'ha deteriorat l'alumne/a ha de posar un de
nou.
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 estiguin en mal estat (hagin estat
subratllats, pintats, banyats, amb fulls arrencats, etc.)
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. L'adhesió comporta l'acceptació d'aquestes normes.

