Projecte de Reutilització de llibres
Reunió informativa curs 2018 – 2019
Juny 2018

AMPA Col.legi Mare de Déu del Carme

Projecte reutilització
6 de Juny 2018
1. Projecte de reutilització
2. Balanç del curs 2017/18

3. Pressupost i quotes per al curs 2018/19
4. Document d’adhesió i sistema de pagament
5. Normativa
6. Resum
7. Precs i preguntes

AMPA Col.legi Mare de Déu del Carme

1. Projecte de reutilització
Impuls des del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya
Creació del programa cooperatiu per al foment de la reutilització de
llibres de text i material didàctic complementari en el curs 2005/06, per
part del departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.
La finalitat és ajudar als centres que vulguin iniciar el programa de
reutilització amb una aportació económica per línia escolar.
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Objectius
Promoure la cooperació entre els alumnes, professorat i famílies de
l’escola.

Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nois i noies valors
com el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la
responsabilitat davant els materials comunitaris.
Potenciar el bon ús del llibre de text, la cultura del reciclatge i la
reutilització de recursos.
Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies
per l’adquisició dels llibres de text i material didàctic complementari.
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Com es gestiona el projecte
L’Órgan de gestió és la:
Comissió de seguiment i gestió del programa de reutilització .
El Consell Escolar del dia 16 de maig de 2007 aprovà la seva
composició:
. President/a del Consell escolar
. Administrador del Centre
. Representants dels Professors/es
. President de l’AMPA
. Representants dels pares i mares d’alumnes
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La comissió té assignades les següents tasques:
• Preparar la documentació necessària per participar en el programa de
reutilització.

• Informació a les famílies i control de les sol·licituds d’adhesió i del pagament.
• Realitzar la comanda de llibres a les editorials.
• Controlar les peticions i el lliurament dels llibres, així com la seva distribució en
els terminis corresponents.
• Portar l’inventari dels llibres.

• Supervisar el bon funcionament de la reutilització a l’Escola.
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2. Balanç del curs 2017 / 18
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3. Pressupost i quotes curs 2018 / 19
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3. Pressupost i quotes curs 2015 / 16 (exemple)
Codi ISBN

Nom

Editorial

978-84-682-1963-9

2014/15

Matemàtiques 5

Vicens Vives

978 84 3169 1608

2014/15

Matemàtiques 5 Activitats

Vicens Vives

978-84-682-1477-1

2014/15

Chimpa 5 lengua castellana

Vicens Vives

978 84 3169 1387

2014/15

Medi 5

Vicens Vives

978-84-682-1461-0

2014/15

Llengua catalana 5

Vicens Vives

978-84-683-1430-3

2014/15

Religió Calòlica 5

Edebé

978-01-944-4172-8

2012/13

Incredible English 5 Students

Oxford

978-01-944-4189-6

2012/13

Incredible English Kit 5 Activity

Oxford

Música Cicle Sup. 1 Proj. Tornasol

Teide

978-84-307-7727-3
978-84-37-7728-0

Quadern d'Activitats de Música

Teide

978-84-154-3053-7

2014/15

MNS Science 5 unit 1 living things

Macmillan

978-84-154-3056-8

2014/15

MNS Science 5 unit 2

Macmillan

978-84-154-3057-5

2014/15

MNS Science 5 unit 3

Macmillan

978-84-673-4140-9

Galipette Iniciación ( Llibre classe )

Oxford

978-84-673-5117-0

Galipette Iniciación ( Llibre activit.)

Oxford

Llibres de activitat
Llibres de texte reutilitzables

cost lot
cost lot
lot TOTAL

5%
22,85
9,64
22,85
25,71
22,85
18,84
19,75
15,87
10,84
19,40
6,28
6,28
6,28
19,39
13,66

Total
91,39
761,44
91,39
102,83
91,39
75,36
78,98
1253,91
43,36
1532,92
496,46
496,46
496,46
77,57
1079,21

240,50

6.769,15

77,43
163,07
240,50

6.116,86
652,29
6.769,15
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4. DOCUMENT D’ADHESIÓ I SISTEMA DE PAGAMENT
La família ...........................................................................................................................................
Telèfon ........... E-mail .......................................................................................................................
Tutors de l’alumne ..................................................................................................... de ....... curs
Volem entrar a formar part del projecte de reutilització de llibres de text. Ens comprometem a :

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ser socis de l’AMPA i estar al corrent de pagament de la quota anual.
Estar al corrent de pagament de la quota establerta per la Comissió de
seguiment i gestió en el termini corresponent.
Folrar els llibres nous amb plàstic transparent.
Lliurar a l’escola, a finals de curs, els llibres que ens indiquin els tutors en
condicions adequades per tornar-los a utilitzar.
Complir la normativa publicada a la web de l’AMPA. www.ampakarmel.cat
Reintegrar en funció de l’antiguitat del llibre les sancions per pèrdua o
devolució en mal estat, per mal ús, d’un llibre.
Quan un alumne canvia d’escola amb el curs començat, deixa els llibres a
l’escola.
Als alumnes que participin en el projecte, se’ls proporcionaran els llibres de
text i els quaderns de fitxes no reutilitzables.
Formar part del projecte un mínim de quatre cursos.
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5. NORMATIVA (1)
La normativa actualitzada es troba publicada a la web de l’AMPA
www.ampakarmel.cat
1. Per formar part del projecte de reutilització s’ha de firmar la sol·licitud d’adhesió.
2. El termini per sol·licitar l’adhesió al projecte és el 30 de Juny de l’any en que es
comença el curs (exemple: curs 2017-2018, data límit 30.06.2017)
3. El període d’adhesió serà de 4 anys
a. Educació primària: cursos de 3er a 6e / ESO: cursos de 1er a 4rt
b. Els alumnes que no s’incorporin a 3er de primària o 1er d’ESO hauran de
mantenir-se fins el final de la etapa educativa
4. La direcció de l’escola és qui decideix la llista de llibres a incloure en el projecte
educatiu
5. La direcció de l’escola pot decidir no incloure dins del programa de reutilització algun
llibre o quadern
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5. NORMATIVA (2)
6. La Comissió de seguiment i gestió proporcionarà els llibres de text i els quaderns de
fitxes no reutilitzables a l’inici del curs, juntament amb etiquetes identificatives dels
alumnes que participen al projecte
a. Els alumnes hauran de revisar i acceptar:
i. El nombre de llibres que se'ls proporciona
ii. L’estat dels llibres
b. Els alumnes hauran de posar als llibres les etiquetes identificatives
c. Els alumnes hauran de folrar els llibres nous amb plàstic transparent
7. Es podran passar reclamacions sobre l’estat dels llibres, o qualsevol incidència en la
recepció en el termini de 2 setmanes a partir del començament del curs.
Posteriorment a la data establerta no s’acceptaran reclamacions ni canvis
8. Els alumnes hauran de lliurar els llibres que indiquin els tutors en condicions
adequades per tornar-los a utilitzar
a. A final de curs
b. En cas que el alumne canvií d’escola amb el curs començat
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5. NORMATIVA (3)
9. Es necessari ser socis de l’AMPA
a. Estar al corrent de pagament de la quota anual en el moment de la sol·licitud
d’adhesió.
b. Si es alumne nou a l’escola la quota de l’AMPA coincidirà amb la del curs
d’adhesió al projecte
10. S’han de pagar les quotes anuals establertes per la Comissió de seguiment i gestió
a. Estar al corrent de pagament en el termini corresponent.
b. Cas de tenir sancions, s’han de pagar abans de començament del curs següent
11. Els llibres comprats a partir de l’any 2013, portaran un segell que indicarà la propietat
i antiguitat (any de compra)
12. La pèrdua d’un llibre o devolució en mal estat per mal ús, suposaria el seu
reintegrament en funció de l’antiguitat del llibre (data de compra).
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5. NORMATIVA (4)
SANCIONS
•Per pèrdua del llibre:
100% del valor de compra nou
•Per devolució en mal estat degut al mal ús:
• Antiguitat de l’any en curs (1 any)
100% del valor del llibre
• Antiguitat de 2 anys
80% del valor del llibre
• Antiguitat de 3 i posteriors
50% del valor del llibre
L’incumpliment d’aquesta normativa pot suposar l’expulsió de l’alumne del
projecte de reutilització

La normativa actualitzada es troba publicada a la web de l’AMPA
www.ampakarmel.cat
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RESUM:
• Per què és interessant participar en el projecte de reutilització de llibres:
–

Valors a transmetre als nostres fills (compartir, solidaritat, igualtat, respecte...)

–

Cooperació entre alumnes, professorat i famílies

–

Bon ús del llibre de text, cultura del reciclatge i reutilització de llibres. Recursos

–

Descarrega econòmica per les famílies

• Què fa la comissió de l’AMPA dins del projecte:
–

Preparar la documentació necessària per participar en el programa de reutilització.

–

Inventari de llibres

–

Comanda de llibres a les editorials

–

Preparar lots de llibres per cada alumne

–

Recollida de llibres a final de curs

–

Supervisar el bon funcionament de la reutilització a l’Escola.
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Què inclou el programa de reutilització:
• Cursos
– Primària; cicles mitjà i superior – de 3er fins 6è
– Secundària; de 1er fins 4rt ESO

• Formen part del programa de reutilització aquells llibres que la
direcció de l’escola decideixi.
– Llibres de text
– Quaderns d’exercicis i Science

• Llibres d’ús compartit
– Diccionaris, Atles i llibres de lectura disponibles a les aules

• No estan inclosos en el programa
– Els llibres que la direcció de l’escola decideixi no incloure
– Altres llibres de lectura que es demanen als alumnes durant el curs
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Novetats:
• Programa Science bits a secundària:
http://www.science-bits.com/es/

AMPA Col.legi Mare de Déu del Carme

Quotes pel curs 2018/19:
• Reutilització
– Primària; cicle mitjà (3er i 4rt)

45 Euros

– Primària; cicle superior (5è i 6è)

75 Euros (gran nombre de quaderns)

– Secundària; (de 1er a 4rt ESO)

85 Euros

• Quotes AMPA
– 10 Euros per alumne (fins 2on germà)

• Llicència Science Bits a càrrec de les famílies
– 10 Euros per alumne ESO
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NORMATIVA
La normativa actualitzada es troba publicada a la web de l’AMPA
www.ampakarmel.cat
–
–
–

–
–
–

Es necessari ser soci de l’AMPA i estar al corrent de pagament de totes les quotes
Firmar la sol·licitud d’adhesió
Els alumnes/famílies hauran de revisar i acceptar:
i. El nombre de llibres que se'ls proporciona
ii. L’estat dels llibres
Els alumnes hauran de posar als llibres les etiquetes identificatives
Els alumnes hauran de folrar els llibres nous amb plàstic transparent
Període de reclamació de 2 setmanes: email: reutilització@ampakarmel.cat

SANCIONS
•
•

Per pèrdua del llibre:
100% del valor de compra nou
Per devolució en mal estat degut al mal ús:
– Antiguitat de l’any en curs (1 any)
100% del valor del llibre
– Antiguitat de 2 anys
80% del valor del llibre
– Antiguitat de 3 i posteriors
50% del valor del llibre

L’incumpliment de la normativa pot suposar l’expulsió de l’alumne del projecte de
reutilització
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5. Torn obert de preguntes

?
?

?

?

