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Introducció i història 

L’escola des del curs 2005-2006 ha participat al programa de Reutilització de 

Llibres que convocava el Departament d’Ensenyament, fet ha comportat un estalvi 

important de diners per les famílies dels  alumnes  de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Des del curs 2012-13 no hi ha la convocatòria per sol·licitar aquesta subvenció i 

per aquest motiu ens veiem amb la necessitat d’iniciar un nou sistema per tal 

que les famílies puguin seguir gaudint dels avantatges que el sistema comporta. 

El Consell Escolar va aprovar fer un fons amb una quota anual de 25€ per 

alumne. Les famílies que hi participin podran utilitzar els llibres de reutilització 

que hi ha actualment a les aules i els que s’adquiriran. Amb aquestes aportacions 

l’escola es compromet a: renovar, completar o/i canviar els llibres quan es 

consideri necessari.  

 

 

Objectius:  

1-Aconseguir un estalvi econòmic per a les famílies.  

2-Avançar en la gratuïtat real de l’educació obligatòria.  

3-Afavorir la idea d’una societat sostenible amb la reducció i reutilització del material 

escolar per part de famílies.  

4-Incentivar el bon ús i manteniment dels llibres.  

 

 

Gestió del fons comú  

Durant el juny l’escola fa la llista i la comanda dels llibres de reutilització i posteriorment 

l’AMPA els paga utilitzant els diners del “fons comú”. 

Els moviments fets amb aquests diners queden recollits a l'Annex.  

Per poder treure el màxim profit dels llibres que es van adquirint, el període de 

reutilització s’intentarà que sigui d’un mínim de 4 cursos pels llibres de text i més temps 

pels llibres de lectura i consulta.  

  



 
 

A qui va dirigit? 

Es poden acollir al projecte els alumnes de 3r a 6è que es comprometin a respectar "el 

contracte” en el que hi diu: 

Fer ús del Programa de Reutilització dóna dret a utilitzar els llibres durant el curs a 

l’escola i a casa. L’alumne/família  es compromet  a que els llibres es conservin en bon 

estat i sense guixar. En cas que algun alumne no en faci un bon ús s’avisarà a la família 

i, si és reincident, haurà d’abonar l’import dels llibres malmesos. 

 

 

Material que s’inclou i manteniment 

Formaran part del Projecte de Reutilització els llibres de text, de consulta i de lectura 

que s’utilitzen cada curs i en quedaran exempts qualsevol tipus de quadern o material en 

el qual l’alumne hi hagi d’escriure. 

Quan s’adquireixen els llibres de text s’enumeren de tal manera que a cada alumne li 

correspon l’exemplar equivalent al seu número de llista. 

Per una bona conservació s’hauran de folrar tots els llibres de text que l’escola vagi 

adquirint. Al finalitzar el curs, el tutor revisarà que hi siguin tots els exemplars, 

seleccionarà els que s’hagin de tornar folrar i detectarà si hi ha algun cas de mal ús.  El 

tutor n’informarà a la Cap d’Estudis.  

 

 


