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1.INTRODUCCIÓ 

 

La preocupació pels temes que s’enumeren al següent punt com a objectius del Programa de 

Reutilització de Llibres, no són nous al nostre institut. De fet, els darrers anys ha estat l’AMPA qui 

s’ha fet càrrec de fomentar la conservació i reutilització del material didàctic, per tal d’estalviar 

recursos econòmics i materials a les famílies i educar-ne l’alumnat en la conservació i l’ús social 

d’aquests recursos. 

 

Amb tot i això, l’actual equip directiu, va establir que una de les metes a assolir a curt termini era 

implementar el Programa de Reutilització dins el marc de desenvolupament que ofereix la 

Conselleria d’Educació i Universitat. 

 

Els motius que justificaven aquest desig no era altre que aprofitar les aportacions econòmiques i 

logístiques que ofereix la Conselleria i implicar al Claustre de professors a través de les gestions que 

hauria d’assumir el coordinador del Programa. 

  

2.OBJECTIUS DEL PROGRAMA 

 

a) Fomentar l’ús responsable dels llibres de text i del material didàctic per conservar-los en bon estat 

i possibilitar-ne la reutilització. 

b) Abaratir el cost dels llibres per a les famílies. 

c) Fomentar l’ús racional dels recursos. 

d) Optimitzar els recursos del centre. 

 

3.CONDICIONS D'ADHESIÓ AL PROGRAMA 

 

3.1. CURS 2017/18 

 

Aquest curs es va decidir iniciar el Programa tot seguint el model d’aplicació que descrivia l’Ordre 

de referència (Article 4.4 Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 24 d'abril de 2009 per la 

qual es regula la implantació del programa) que diu: “El primer curs d'implantació en un centre 

d'educació secundària obligatòria l'alumnat de primer, segon i tercer que s'adhereix al Programa a 

principi de curs ha d'aportar els llibres de text del curs corresponent.” D'aquesta manera, a final de 

curs, el centre disposarà d'un fons de llibres que, a partir del curs 2018/19, anirà deixant en préstec 

als alumnes dels diversos cursos. 
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També es va decidir que per tal d'implicar l'alumnat de 4t d'ESO i, vist que el centre hauria de 

comprar igualment els llibres d'aquest nivell per al segon any d'implantació del Programa, se'ls 

convidaria a seguir les normes de conservació dels llibres de reutilització i cedir-los al centre a final 

de curs, amb el pagament del 80% del seu valor si s'havien conservat en bon estat. 

Abans que acabi el període lectiu, l'alumnat d'ESO adherit al Programa haurà de dipositar els llibres 

a Secretaria i la Comissió del Programa se n'encarregarà de valorar l'estat d'aquests i determinar les 

penalitzacions corresponents en cas necessari. 

En cas que a algun alumne li quedin assignatures suspeses en què hagi d'emprar material del 

Programa, el consell escolar autoritza de prorrogar-li el préstec fins les dates dels exàmens de 

recuperació de setembre. Un cop realitzades les proves, en cas de promocionar al curs següent, ha de 

dipositar a Secretaria els llibres del curs anterior. 

ACLARIMENT: L'alumnat que no va signar l'adhesió dins el termini que marcava la normativa, 

fins dia 7 d'octubre, pot adherir-se al programa si reuneix la resta de condicions un cop acabat el 

present curs: lliurant els llibres reutilitzables comprats i emprats el curs acadèmic actual, d'acord amb 

les normes d'ús establertes, i adjuntant còpia de la factura de compra d'aquests llibres. 

 

3.2. CURS 2018/19 

 

Per al segon curs d'implantació del Programa s'estableixen les condicions següents: 

a) L'alumnat que s'incorpora al programa durant el curs escolar i vol adherir-se haurà d’abonar les 

següents quantitats en funció del nivell: 

1
r
 ESO: 170€ 

2
n
 ESO: 150€ 

3
r
 ESO: 130€ 

4
t
 ESO: 110€ 

b) L'alumnat que es va adherir el curs 2017/18 i ha dipositat a la Secretaria del centre tots els llibres 

reutilitzables del seu nivell, hauran d'abonar la quantitat de 50€ en dipòsit per rebre del centre els 

llibres reutilitzables del curs 2018/19. 

Aquesta quantitat se li retornarà en acabar l'etapa d'ESO al centre, o abans si no l'acabés, sempre i 

quan hagi retornat els llibres que tingui en préstec d'acord amb les condicions fixades per la 

Comissió del Programa. 

A partir del tercer curs d'adhesió, l'alumnat que segueixi les normes de conservació del material 

reutilitzable, ja no haurà de fer cap més aportació econòmica. 

c) L'alumnat que presenti llibres que no es puguin considerar reutilitzables i no sigui possible 

esmenar-ne les condicions (esborrant subratllats o folrant el llibre, per exemple), haurà de pagar el 

seu valor en efectiu. 
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d) L'alumnat que el primer any d'adhesió presenti un llibre per reutilització sense la factura de 

compra corresponent, se li aplicarà una deducció del preu estimat del llibre d'acord amb les 

condicions d'ús que presenti. 

En els casos assenyalats en c) i d), les quantitats a pagar s'hi sumaran als 50€ de dipòsit a abonar per 

l'alumnat i, en aquests casos, la quantitat afegida no serà considerada dipòsit i no se li retornarà al 

final de l'etapa. 

Si un alumne/a surt del programa no rebrà cap compensació. Havent de retornar els llibres que se li 

han deixat des del programa. 

 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

 

4.1. Notícia publicada dia 19 de maig de 2017 al web de l’institut 

 

El pròxim curs 2017/18 el centre començarà la reutilització dels llibres de text a l'ESO impulsat per 

la Conselleria d'Educació i Universitat. 

De quina manera s'implantarà aquest programa al nostre institut? 

Aquest primer any l'objectiu és crear un fons de llibres de titularitat de l'institut. Per aconseguir-ho, 

l'alumnat dels tres primers cursos de l'ESO que s'hi vulgui adherir, haurà de comprar els llibres de 

text del curs i deixar-los al centre a final de curs. (Article 4.4 Ordre de la Conselleria d'Educació i 

Cultura de 24 d'abril de 2009 per la qual es regula la implantació del programa). 

Quin és el mínim de participació de l'alumnat perquè es pugui dur a terme el Programa? 

És del 10% del total de l'alumnat que tingui dret a participar-hi (Article 4.3 Ordre de 24/04/2009). 

Quina serà l'aportació econòmica per part de Conselleria per al curs 2017/18? 

La Conselleria és que sigui de 50€ per a cada alumne que hi participi (Art.8è de la Instrucció 2/2017, 

de 9 de maig de 2017, sobre l'aplicació del Programa). 

Quines són les normes d'ús dels llibres de text del fons? 

L'alumnat que s'hi adhereixi aquest curs al primer any d'implantació del programa ha de seguir les 

normes següents, acordades per la Comissió del Consell Escolar: 

- Ha de folrar tots els llibres que hagin de formar part del fons de llibres a final de curs. El llistat de 

cada curs se'ls va donar en formalitzar la matrícula. 

- 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'hi ha de posar el nom de l'alumne-a, preferentment en llapis, aquest primer curs perquè encara no 

tenim els adhesius que ens ha de fer arribar Conselleria. 

- 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 
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no compleixin els requisits aquí descrits. 

Què passa si un alumne/-a no aporta tots els llibres reutilitzables d'un curs? 

Se li aplicarà un augment proporcional a la quota que hagi de pagar el proper curs per obtenir els 

llibres corresponents. 

Les famílies que volen apuntar-se al Programa en matricular l'alumnat ha de signar el full 

d'adhesió? 

Sí. És necessari i imprescindible per acollir-se en aquest programa de reutilització. 

Les famílies han de presentar la factura justificativa de la compra dels llibres de text? 

Les factures hauran d'estar a nom dels pares/mares/tutors de l'alumnat. S’han de lliurar abans de dia 

31 d’octubre de 2017. 

De quina manera es procedirà a partir del curs 2018/19? 

Com que ja tindrem un fons de llibres del centre, les famílies no hauran de comprar els llibres 

reutilitzables sinó que el centre els oferirà i només haurà d'abonar una quota que la Comissió del 

Consell Escolar haurà determinat tenint en compte els aspectes següents: 

- Nombre de llibres en bon ús que ha aportat al fons del centre. 

- 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 Conselleria. 

 

Per qualsevol consulta referent al Programa teniu dues vies: 

- Correu electrònic:director@iesjosepmiquelguardia.org 

- A la secretaria de l'institut: de dilluns a divendres entre les 9h i les 14h. 

 

4.2. CURS 2017/18 

En el moment de la redacció d’aquest Plec (25/04/18) per part de la Comissió del Programa, el 

nombre d’alumnat d’adherit, és el següent: 

Cursos 
Nre. total d’alumnes 

per curs 

Nre. d’alumnes que participen 

en el Programa 

Percentatge d’alumnes 

participants sobre el total 

1r d’ESO 88 79 89.77 

2n d’ESO 87 67 77.01 

3r d’ESO 77 55 71,42 

4t d’ESO 53 37 69,81 

TOTAL 305 238 78.03 

Notícia publicada a la pàgina web del centre (11/11/2017) 

mailto:director@iesjosepmiquelguardia.org
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L'Equip Directiu considera que aquestes xifres confirmen la necessitat d'implantació del Programa al 

centre i mirarà d'assolir la xifra més propera al 100% d'alumnat que sigui possible. 

 

4.3. CONSULTES 

 

Per qualsevol consulta referent al Programa teniu dues vies: PREFERENTMENT: Correu electrònic 

del Coordinador del Programa David Font Mampel: director@iesjosepmiquelguardia.org. 

 

4.4.INFORMACIÓ ECONÒMICA 

El pressupost per a l’any 2018 és el següent: 

Ingressos previstos: 

- Aportació de Conselleria per al curs 2017/18: 11.900€ (ja abonada al centre i que correspon als 238 

alumnes adherits la data d'enviament de la documentació). 

- Previsió d'aportació alumnat que s'adhereix per primer cop al Programa el curs 2018/19: 11.900€ 

(sobre 70 alumnes a 170€  (seran uns 85 a 1r d’ESO). 

Despeses previstes: 

-Adquisició del llibres de text de 4t ESO: 37 alumnes x 80% del valors dels llibres del Programa de 

reutilització: 4,784,47 (37 alumnes x 129,31€) 

- Adquisició de llibres de text per compensar les diferències de matrícula per nivells: 9004,74€ 

12 packs llibres de 1r ESO: 10 packs x 106,65€: 1066,5€ 

12 packs llibres de 2n ESO:12 packs x 202,97€: 2435,64€ 

12 packs llibres de 3r ESO:12 packs x 216,09€: 2593,08€ 

18 packs llibres de 4t ESO: 18 packs x 161,64€: 2909,52€ 

mailto:director@iesjosepmiquelguardia.org

