
En aquesta 2a fase del programa hi podran participar TOTS els alumnes d’Educació
Primària, de 1r a 6è. 
Per participar al programa de reutilització de llibres NO és necessari disposar de llibres
per aportar al fons de llibres.

COM PARTICIPAR DEL PROGRAMA?
Per formar-hi part, és IMPRESCINDIBLE que empleneu el següent FORMULARI abans del   
 17 de JUNY. Totes les famílies que contesteu SÍ ja estareu incloses dins el programa i no
haureu de comprar llibres, els rebreu en començar el curs.

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 

FINALITAT DEL PROGRAMA

Des de l’ESCOLA, juntament amb la col·laboració de l’AMPA, pel proper curs 2022-2023,
volem donar continuïtat  i ampliar el PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES TEXT iniciat
el curs passat.

CEIP PARE BARTOMEU POU

Afavorir l'educació en VALORS de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un ESTALVI
ECONÒMIC per a les famílies.

QUI HI POT PARTICIPAR?

2022-2023 

QUÈ ÉS AQUEST PROGRAMA?
És un programa que consisteix en la creació d'un fons de llibres amb les aportacions
 econòmiques i de llibres per part de les famílies i la Conselleria d'Educació amb el
Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic, amb la finalitat
d'adquirir els llibres necessaris i material didàctic perquè l'alumnat els empri i els reutilitzi,
mentre sigui possible fer-ne ús.

COM FUNCIONA?
Les famílies paguen una petita quota de participació i l'alumnat reb tots els llibres a
principi de curs. A final de curs les famílies retornen els llibres al centre perquè es puguin
revisar i reutilitzar.

CLICAR AQUÍ

QUOTA DE PARTICIPACIÓ

10 € 1r i 2n 20 € 3r, 4t, 5è i 6è 
Pel curs 2022-2023 la quota de participació és la mateixa tant si es poden fer aportacions
al fons de llibres del centre com si no.

https://forms.gle/1o8oYR4Zbs7NQBLM6


És IMPORTANT llegir i complir totes les NORMES establertes en el DOCUMENT del
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES TEXT.

Signar l'acord d'ADHESIÓ emplenant el formulari anterior.

Ser socis de l'AMPA pel curs 2022-2023.

Haver ingressat al banc la quota acordada per al curs 2022/2023 dins el termini
establert.

En el cas d'haver fet ús de llibres de reutilització durant aquest curs, a final de curs
aquests llibres s'han deixar al centre en bones condicions.

QUINS LLIBRES FORMEN PART DEL PROGRAMA?
Dins el llistat de llibres del Programa de Reutilització de Llibres hi ha llibres en format
DIGITAL i llibres en PAPER. 
Consultau el LLISTAT del Programa per saber quins són els llibres que rebrà pel mes de
setembre el vostre fill/a i també per conèixer quins són els llibres que es poden aportar al
fons de llibres.

 

QUINES SÓN LES CONDICIONS PER PARTICIPAR? 

CLICAR AQUÍ

CALENDARI DEL PROGRAMA 
Dins el calendari del programa hi ha les dates i terminis per:
Emplenar el FORMULARI D'ADHESIÓ, aportar llibres al FONS DE LLIBRES, tornar els  LLIBRES
del PROGRAMA 2021-2022, fer el pagament de la quota de participació i de l'entrega de
LLIBRES del PROGRAMA 2022-2023 a l'alumnat.

CLICAR AQUÍ

VEURE CALENDARI

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 
2022-2023 

DEVOLUCIÓ DELS LLIBRES DEL PROGRAMA
Els alumnes que durant aquest curs 2021-2022 han fet ús de llibres del programa de
reutilització, a final de curs d'entregar-los en bon estat al seu tutor o tutora. 
Després la comissió impulsora del programa de reutilització de llibres en farà una revisió.
El termini per tornar els llibres al centre serà del 20 al 23 de juny.

TENIU LLIBRES PER APORTAR AL FONS DE LLIBRES?
Si una vegada consultat el llistat de llibres, disposau de llibres inclosos dins el Programa
de Reutilització de Llibres 2022-2023 i en bon estat, l'AMPA s'encarregarà de la seva
recollida els dies establerts en el calendari del programa.

https://drive.google.com/file/d/15VgunXJmFqWj69wTuG8aZFRuU3n_Ntq9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13iGdDiLxKGCAbnbwcc8V1fxPRNIBzzHv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11xMH_F6fry5jUfCVqI7F_-DM0bHCOBEj/view?usp=sharing

