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PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 2020/2021

Benvolguda família,
El projecte de reutilització es va iniciar a l'escola el curs 2007/08 i s'ha anat estenent de forma
progressiva. En aquests moments la participació va des de 3r de Primària fins a 4t d'ESO, la qual
cosa representa l'adhesió al programa de prop de 800 alumnes.
Objectius del Projecte
•

Promoure la cooperació entre l'alumnat, el professorat i les famílies de
l'escola.

•

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.

•

Introduir, d'una manera pràctica en l'educació de l'alumnat, valors com el saber compartir,
la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat dels materials comunitaris.

En què consisteix la reutilització de llibres
•

Són els centres educatius els qui adquireixen els llibres de text i el material didàctic
complementari en els proveïdors que lliurement hagin triat.

•

La utilització d'aquests llibres es farà mitjançant el préstec a l'alumnat de la manera que
la comissió de seguiment i gestió consideri més adient pel bon funcionament, d'acord amb
les directrius del consell escolar.

•

L'alumnat restarà obligat a fer un bon ús i conservació dels llibres de text lliurats i a
retornar-los al centre en finalitzar el curs, a fi que siguin revisats per determinar el seu
grau de conservació i la seva possible reutilització en cursos següents.

Qui ho gestiona
La comissió de seguiment i de gestió dels llibres s'encarrega de la gestió i supervisió del programa
i està formada pel consell escolar, la direcció de l'escola, el professorat i l'AMPA.
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Compromís de les famílies que s'adhereixin al projecte
Les famílies que s'adhereixin al projecte es comprometen a:
•

Participar en el programa durant quatre anys i complir els acords generals establerts.

•

Fer un bon ús dels llibres de text i tornar-los al centre en finalitzar el curs escolar, així com a
restituir-los en cas que hagin fet un ús inadequat que impedeixi reutilitzar-los posteriorment.

•

Fer efectiva una quota, a determinar per la comissió de seguiment i de gestió.

Per al proper curs les quotes aprovades per la Comissió de reutilització seran les següents:
•

50 euros per a Primària;

•

63 euros per a Secundària.

Cal afegir a la quota de reutilització, el preu de les llicències digitals, que pel proper curs seran
les següents:
•

3r de primària: 55 euros (Project EMAT);

•

5è i 6è de primària: 20 euros (Science Bits);

•

1r i 2n ESO: 21 euros (Science Bits);

•

3r ESO 26 euros (Science Bits);

•

4t ESO: 26 o 52 euros (Science Bits) en funció de les matèries optatives triades per
l'alumnat.

•

2n, 3r i 4t d’ESO: 11 euros (Fiction Express).

Per tal de facilitar el pagament, la facturació es farà en el rebut del mes d'Agost i inclourà el
preu de reutilització més les llicències digitals.
Cordialment,

Francesc Rubio
Director

