16.06.17

Programa de
Reutilització de Llibres i material
didàctic 17/18.
Benvolguda família,
La Conselleria d’Educació ha iniciat aquest programa, destinat a l’alumnat d’Educació
Primària.
El centre aposta per adherir-se al programa, si bé, l’adhesió de les famílies és
voluntària.
Podeu veure la presentació que es va fer ahir dia 16/06/17, on s’explica amb més
detall, a
L’adhesió al programa suposa:
- Que l’alumnat, el primer dia lectiu, rebrà els llibres del seu curs, en farà ús durant
el període lectiu, i els retornarà, al fons de llibres del centre, pel juny.
- Que els mantindrà en bon estat de conservació, seguint les normes que
determina la comissió de seguiment.
Les famílies interessades a adherir-se al programa heu de presentar la butlleta,
adjunta, degudament emplenada i retallada, a la tutoria corresponent o a la secretaria
del centre 
fins dia 22 de juny (dijous). En posterioritat a aquesta data, no podrem
acceptar cap petició, degut al venciment del plaç.
Per altra banda, el centre aposta per la gestió total dels recursos. Això implica que
s’encarrega de la compra de TOT allò que necessita l’alumnat:
- llibres de text
- material fungible d’aula (llapis, fulls, quaderns, pintures, regles,...)
- material fungible editat (quadernets d’editorials)
- ...

✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I
MATERIAL DIDÀCTIC 17/18
L’alumne/a ___________________________________________________________
matriculat el proper curs 2017-2018 a: 1r, 2n, 3r, 4t , 5è, 6è d’Educació Primària
(encerclau el curs que correspongui) S’ADHEREIX al programa de reutilització de
llibres de text i material didàctic pel curs 17/18.
Nom del pare/mare/tutor legal_______________________________________
Data________________

Signatura del pare/mare/tutor legal

Quina aportació ha de fer l’alumnat?
● SÍ Adherit:
L’alumnat adherit NO s’ha d’encarregar de COMPRAR RES,
TOT ho fa el CENTRE i el primer dia de curs l’alumnat disposa de tot el material que
necessita (llibres de text, material fungible,...)
1r a 6è (tot primària)
Alumnat SÍ Adherit

110€

Família nombrosa
SÍ Adherit

95€

● NO Adherit:
Directament al centre sols fa l’aportació de principi de curs, on hi ha inclòs tot el
material fungible d’aula (llapis, fulls, quaderns, pintures, regles,...)
En canvi, ha de comprar a nivell particular tant els llibres de text com el material
fungible editat, el que suposa un cost econòmic superior a si s’adhereix.
1r

2n

3r a 6è

Alumnat NO Adherit

85€

106€

75€

Família nombrosa
NO Adherit

70€

91€

60€

L’únic que no entra en l’aportació (
tant si s’adhereix com no) són les activitats
complementàries: sortides, acampades, teatres,...

