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III PROJECTE REUTILITZACIÓDE LLIBRES DE TEXT 2015-2019
La despesa en llibres de text de les famílies que tenen fills i filles en edat escolar s’ha anat
incrementant considerablement en els darrers anys, i ha acabat esdevenint una càrrega
econòmica important.
Davant aquesta situación el centre aplica el projecte de reutilització dels llibres de text en
col·laboració amb l’AMPA.
Els objectius d’aquest Projecte són:
- Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text.
- Fomentar la responsabilitat, la capacitat de compartir i el respecte al bécomú.
- Promoure la cultura del reciclatge i la reutilitzaciódels recursos i educar per al consum racional
i sostenible.
El sistema de funcionament és el següent:
Les famílies que vulguin adherir-se al projecte (a partir de 3r o en qualsevol curs del cicle mitjà
o superior de primària) signen un contracte mitjançant el qual es comprometen a usar i
respectar els llibres i tornar-los en bon estat, i a canvi paguen una quota única per alumne el
primer any d’incorporació al projecte pel total de llibres de text reutilitzats.
CURSOS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE:
3r, 4rt, 5è i 6è
LLIBRES QUE FORMEN PART DEL PROJECTE:
•

Matemàtiques

•

Anglès Classbook

•

Llengua Castellana (només els cursos 5è i 6è)

PER INCORPORAR-SE AL PROJECTE:
És imprescindible ser soci/sòcia de l’AMPA per participar en el projecte, és a dir, haver fet
l’ingrés de la quota de 25 € per família cada curs escolar, perquè en cas contrari NO ES
LLIURARÀ CAP LLIBRE.
Caldrà pagar la quota inicial de 100 € per alumne al incorporar-se al projecte.
FORMA DE PAGAMENT:
Per tal d’abonar la quota de 100 € hi ha tres opcions:
• En efectiu al despatx de l’AMPA fins al 16 de juny (dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a
10:00h i de 15:00 a 16:00h).
• Per transferència bancària al compte corrent de l’AMPA ES29 0081 0037 9400 0170 3175
fins al 15 de juliol. S’ha de posar com concepte REUTILITZACIÓ+ NOM ALUMNE+ CURS.
• O bé per domiciliació bancària a principis de juliol aquelles famílies que ja tenen domiciliat
el rebut de l’AMPA i que vulguin que li girin junt amb la quota de l’AMPA al número de
compte que consta a la base de dades de l’AMPA.
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COMPROMISOS ADQUIRITS PER LES FAMÍLES I ALUMNES:
En adherir-se al projecte les famílies i alumnes adquireixen els següents compromisos:
- Les famílies són les responsables dels llibres i hauran de vetllar per evitar que els llibres
es facin malbé.
- Es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text i a retornar-los al centre una vegada
finalitzat el curs escolar.
- En el moment de l'adhesió hauran de signar la carta de compromís d’adhesió al
Projecte.
- Hauran de restituir els llibres en el cas de pèrdua o que no n'hagin fet un bon ús i no
puguin ser reutilitzats de nou.
- En cas que una família incompleixi l'obligació de conservació i no respecti el compromís
de restitució dels llibres malmesos, quedarà exclosa del projecte.
Els compromisos dels alumnes de l'escola seran els següents:
- Tenir cura dels llibres per tal que puguin ser reutilitzats pels seus companys.
- Fer un bon ús dels llibres de text, així com a vetllar per la conservació dels llibres.
- Complir la normativa del projecte.

Per qualsevol aclariment restem a la vostra disposició.
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