PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES CURS 2022-2023
1. Què és? El Programa de Reutilització consisteix en la creació d’un fons de llibres per prestar durant el curs als alumnes
adherits al programa i que han de retornar en bones condicions quan acaba el curs. Funciona com un lloguer. Els objectius
d’aquest programa són:
Educar en la sostenibilitat i els valors mediambientals i socials.
Fomentar la col·laboració entre els diferents membres de la comunitat educativa.
Afavorir la cohesió social.
Reduir la despesa familiar en la compra de llibres de text.
2. A qui va dirigit? A tot l’alumnat d’educació primària.
3. Adhesió de les famílies. Les famílies interessades s’adhereixen al programa realitzant l’ingrés corresponent dins el termini
establert.
A principi de curs es donaran els llibres de text als alumnes del programa i a final de curs s’han de retornar en bones condicions.
En cas de pèrdua o deteriorament s’haurà de pagar la part proporcional del cost d’aquest. L’alumnat adherit al Programa de
Reutilització que es doni de baixa al centre haurà de tornar els llibres.
4. Normes d’ús
1. Els llibres que formen part del fons quedaran al centre a final de curs. Si es necessiten per l'estiu, l’alumnat podrà perllongar
la seva utilització fins al mes de setembre prèvia demanda.
2. Els llibres tendran el segell del centre i una etiqueta identificativa.
3. Tot l'alumnat inscrit es compromet a cuidar i mantenir els llibres en préstec en el millor estat possible, a comunicar si es
produeix algun deteriorament en ells.
4. En cas de pèrdua o deteriorament d'un llibre per mal ús (els llibres és desgasten per ús normal), l'alumne haurà d'assumir part
del cost per reemplaçar-lo:
El 75% del cost del llibre si era nou.
El 50% si era de l'any anterior.
El 25% del llibre si ja era l'últim any que s'havia de fer servir.
En situacions reiteratives o especials, la comissió de reutilització estudiarà els casos i prendrà les mesures oportunes.
5. Finançament. El fons de llibres es finança per les aportacions dels pares, AMIPA, Ajuntament i Conselleria d’Educació.
Adherir-se al programa de fons de llibres del centre implica acceptar les condicions anteriorment esmentades de no
ésser així causarà baixa en el fons.

Termini d’inscripció: del 18 al 31 de maig de 2022
Fora d’aquestes dates no s’acceptaran inscripcions, només per les matricules noves.
Quota:

50 € SOCIS AMIPA CURS 2021/22 / 70 € NO SOCIS AMIPA I NOVES MATRÍCULES

L'ingrés es pot fer:
1. A través dels caixers automàtics de La Caixa amb una targeta bancària, utilitzant el següent codi:
PREU NO SOCIS AMIPA: 70€

PREU SOCI AMIPA 50 €

2. Per transferència bancària des d’una altra entitat al següent compte: ES10 2100 0107 18 0200188003 (La Caixa)
És important fer l’ingrés a NOM DE L’ALUMNE I DEL PROPER CURS QUE FARAN, no del pare/mare.
És imprescindible que guardeu els rebuts del banc per si hem de fer alguna comprovació.
Santa Margalida, 18 de de maig de 2022
La Direcció

