Programa de Reutilització de llibres de text i
material didàctic
curs 2020/21
Quins objectius té aquest programa de reutilització?

Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.

Entendre dels beneficis que comporta l’ús de materials comuns.

Potenciar el respecte i la responsabilitat davant dels materials comunitaris.

Garantir la igualtat en les condicions d’escolarització de tot l’alumnat.

Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.

Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.

Fomentar la cooperació entre alumnat, les famílies i el professorat.

Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa.

Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.

Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari.
Quines són les normes d'ús dels llibres de text del fons?
L'alumnat que s'hi adhereixi ha de seguir les normes següents:




Mai s'ha d'escriure o subratllar en aquests llibres. En tot cas, si es necessita subratllar s'ha de fer en llapis per poder-ho
esborrar abans de lliurar-los al centre a final de curs.
S'han de mantenir en les millors condicions possibles, lliures de plecs, talls o taques. A final de curs, els membres de la
Comissió en faran la revisió i poden considerar que no està en condicions i s’haurà de restituir.
Si un llibre o llibres es perden s’hauran de restituir per un altre o altres de les mateixes característiques. O s’hauran de
pagar de nou.

Què passa si un alumne/a no aporta tots els llibres reutilitzables d'un curs?
Serà penalitzat amb un pagament del valor dels llibres no aportats.
Com s’ha de fer l’adhesió al Programa de Reutilització de llibres de text?
Les famílies que vulguin adherir-se han d’emplenar el document “FULL D’ADHESIÓ” i realitzar el pagament de 160€ (o es pot
fraccionar durant quatre any a raó de 60€ per any) al compte corrent ES20 0487 2021 4420 0000 4515 BANKIAi dur el rebut el
dia de al matrícula en el mes de juliol.

De quina manera es procedirà a partir del curs 2020/21?
Com que ja tindrem un fons de llibres reutilitzables del centre, les famílies NO hauran de COMPRAR els LLIBRES
REUTILITZABLES DE TEXT I DE LECTURA sinó que el centre els oferirà i només hauran d'abonar una quota que la Comissió
del Programa de Reutilització de llibres del Consell Escolar haurà determinat tenint en compte els aspectes següents:
- Valor econòmic dels llibres del curs a què es matricula.
- Despeses de manteniment necessàries per mantenir el fons de llibres (noves adquisicions, augment matrícula).
- La previsió d'aportació que per al proper curs informi la Conselleria d’Educació i Universitat.

Per qualsevol consulta referent al Programa teniu dues vies:
- Correu electrònic: director@iesjosepmiquelguardia.org
- A la direcció de l'institut: de dilluns a divendres entre les 8h i les 13h.

FULL D'ADHESIÓ
Sr/Sra...........................................................................................................................
amb DNI ....................................................................................., pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a................................................................................................................que
l’any acadèmic 2020/21 cursarà .........d’ESO.

Em compromet a participar en el Programa de Reutilització de llibres de text, lectura i
material didàctic que durà a terme l’IES Josep Miquel Guàrdia amb el suport de la
Conselleria d’Educació i Universitat i em compromet a complir les bases d’aquest
programa:
- Mai s'ha d'escriure o subratllar en aquests llibres. En tot cas, si es necessita subratllar s'ha de fer en llapis (fluixet) per
poder-ho esborrar abans de lliurar-los al centre a final de curs.
- S'han de mantenir en les millors condicions possibles, lliures de plecs, talls o taques. A final de curs, els membres de
la Comissió en faran la revisió i poden descomptar de l'aportació els llibres que no compleixin els requisits aquí
descrits.
- Si un llibre o llibres es perden s’hauran de restituir per un altre o altres de les mateixes característiques.

Per poder beneficiar-se del Programa de Reutilització de llibres de text i material
didàctic del curs 2020/21, és necessari lliurar signat aquest full a la secretaria del centre
durant els dies de matrícula del mes de juliol. Juntament amb el resguard del pagament
dels 160€ (també es pot fraccionar el pagament durant quatre anys a raó de 60€ per
any) fet al compte corrent ES20 0487 2021 4420 0000 4515 BANKIA.

A Alaior, a..........de.......................................de 2020

Signatura (pare/mare/tutor-a legal)

Signatura alumne/a

