CEIP PARE BARTOMEU POU
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES TEXT
CURS 2020 - 2021

1.- JUSTIFICACIÓ
Per afavorir l'educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a
les famílies s’engega aquest programa on s'intentarà que mitjançant el Programa de finançament de llibres
de text i material didàctic per al curs 2020/2021 de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i
Comunitat Educativa publicat el 12 d’abril de 2021 finançar la compra dels llibres de text i material didàctic.
Aquest programa compte amb l’impuls i la feina del CEIP Pare Bartomeu Pou i l’AMPA d’Algaida que
formaran una comissió per organitzar i gestionar tot el que es desenvolupa en el següent programa.
2.- OBJECTIUS
- Implicar l’alumnat amb l’ús dels recursos.
- Fomentar la igualtat d’oportunitats entre l'alumnat facilitant la inserció d’aquells amb menys
recursos econòmics en l’ensenyament de caràcter bàsic.
- Fomentar els valors sobre el consum responsable, la solidaritat, el respecte al bé comú i el respecte
mediambiental.
- Reduir la despesa econòmica de les famílies.
- Fomentar la col·laboració i participació de la comunitat educativa per una millora col·lectiva.
3.- DESENVOLUPAMENT.
3.1 Comissió del programa.
Aquesta comissió estarà formada pel director, el docent coordinador del programa i un representant de
l’AMPA i un dels pares o mares membres del Consell Escolar. Les decisions es prendran de manera
consensuada amb el vot de qualitat del director.
La comissió tindrà les següents atribucions:
● Informar a les famílies del programa i desenvolupar vies de comunicació per fer efectiva aquesta
informació.
● Elaborar tota la documentació referent al programa: acord de compromís, control, informació, etc.
● Establir l’organització pel repartiment i recepció de llibres cada inici i final de curs establint els
mecanismes de control per revisar que s’hagi fet un bon ús dels llibres de text.
● Prendre decisions oportunes sobre el manteniment i/o reposició dels llibres.
● Resoldre qualsevol cas, queixa o inconvenient respecte reiteracions de desperfectes a llibres,
pèrdues o casos especials que es puguin presentar.
3.2 Fases del programa.
La primera fase del programa afectarà a aquells cursos que utilitzen llibres de text amb la possibilitat de
reutilitzar. Aquest nivells són 3r, 4t, 5è i 6è de primària.
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Sempre segons el finançament que rebem per part de la DG d’Innovació a la primera fase es donaria
cobertura als nivells anteriorment esmentats. Si la dotació econòmica no fos suficient la Comissió
determinarà a quins nivells es fa la inversió inicial.
A les properes fases es podria invertir en quaderns de feina fungibles dels nivells de 1r i 2n de primària,
sempre que la resolució de la Conselleria d’Educació ho permeti.
3.3 Participants
La participació del projecte és voluntària.
La condició per participar al programa és que la família sigui soci de l’AMPA d’Algaida.
Per participar les famílies han de fer una pagament per cada fill o filla en concepte de Programa de
reutilització de llibres de 25€, el quals els assegura tots els llibres reutilitzables o digitals que s’utilitzen en
el nivell que curs l’alumne/a.
Les famílies que hagin entregat els seus llibres dels cursos anteriors i siguin viables tindran un descompte
de 5€ a la quota del programa.
El criteris per acceptar els llibres i poder aplicar el descompte són:
- Han ser llibres inclosos dins el PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.
- Han d'estar en bon estat totes les pàgines i portades del llibre.
- Han de dur un folre de plàstic.
- No han d'estar escrits ni subratllats.
Les famílies hauran de signar un contracte d’adhesió al programa on hi haurà establertes les condicions
d’ús, conservació, cura i retorn dels llibres.
Una família estarà inscrita al programa quan:
- Sigui soci de l’AMPA d’Algaida, a partir del curs 2021/2022.
- S’hagi signat el contracte d’adhesió.
- S’hagi ingressat al banc la quota acordada per al curs 2021/2022 dins el termini establert.
4.- NORMES D’ÚS.
Els llibres són propietat del centre però l'ús és col·lectiu, per tant tots els usuaris hauran de seguir les
següents normes:
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 on podran posar el nom.
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. No s’hi pot escriure, subratllar,
pintar, etc.
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% del cost si era de l'any anterior.
El 25% del cost si ja era el tercer any o successius.
En situacions reiteratives o especials, la comissió de reutilització estudiarà els casos i prendrà les
mesures oportunes.
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5.- ETIQUETACIÓ.
Tots els llibres a la primera pàgina duran el segell del centre i una etiqueta del Programa de Reutilització.
L’etiqueta serà la següent:

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES CEIP PARE BARTOMEU POU
NOM DE L’ALUMNE/A:___________________________________________________
CURS 20___/20____
REVISOR:____________________ DATA REVISIÓ:____________________________
ESTAT:

⬜BÉ ⬜MALAMENT

ceipparebartomeupou@educaib.eu

C/ Ribera, núm. 37 (Algaida)

Tel. 971665348 / Fax- 971125429

www.ceipparebartomeupou.com

