Model del plec de condicions per informar a les famílies
 En què consisteix el Programa de Reutilització?
El Programa de Reutilització consisteix en la creació d’un fons de llibres i material
didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions
econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau,
d’altres institucions públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres
de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els reutilitzi, mentre sigui
possible fer-ne ús.
 Objectius
1. Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material
didàctic.
2. Mantenir un fons de llibres de text administrat pel Consell Escolar en
règim d’ús pels alumnes a través d’una Comissió.
3. Estalviar en la compra dels llibres de text.
 Manteniment del fons de llibres
El fons de llibres de text estarà format per :
a) Els llibres de text o material didàctic adquirits pel centre amb les
aportacions econòmiques anual rebudes.
b) Els llibres de text reutilitzables o material didàctic usats durant el curs pels
alumnes que participen en el programa de reutilització.
Els fons rebrà les aportacions de:
• La Conselleria d’Educació i Cultura, només per als alumnes que s’hagin
adherit al programa de reutilització.
• Els pares, mares o representants legals de l’alumnat adherit al programa
de reutilització.
• Altres entitats i/o institucions públiques o privades, si és el cas.
 Coordinador i comissió de seguiment
El centre compta amb una comissió depenent del Consell Escolar que gestiona el
programa de reutilització . Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic
a les següents adreces: jbm@iesesporles.cat; mjnll@iesesporles.cat.
 Adhesió de les famílies
1. L’alumnat d’educació secundària pot participar en el Programa de
Reutilització sempre que els pares, mares o representats legals compleixin
les següents condicions:
a) Fer una aportació econòmica al fons de llibres de text i material
didàctic del seu centre aprovada pel Consell Escolar, en incorporarse al programa. Per al curs 2019/20 la quota s’ha fixat en 140 Euros
(pendent d’aprovació pel Consell Escolar).

b) Retornar, a final de curs, els llibres de text fets servir al fons de llibres
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de text i que són de titularitat del centre, en bones condicions.
c) En cas que les condicions de conservació no siguin les adequades
s’aplicarà un descompte de la quota (s’informarà a la família en el
cas que hagi de fer algun ingrés extra).
A començament del curs, en el mes de setembre, el centre cedirà a
l’alumnat adherit al Programa de Reutilització els llibres de text.
L’alumnat que es matriculi una vegada iniciat el curs adquirirà el dret de
poder adherir-se al Programa de Reutilització en les mateixes condicions
que els altres alumnes.
L’alumnat adherit al Programa de Reutilització que es doni de baixa al
centre haurà de tornar els llibres al fons del centre.
En acabar quart d’ESO, els alumnes retornaran els llibres al centre i, si els
tornen en les condicions adequades, recuperaran el 20% de la quota
aportada.

 Normes d’ús
- Els llibres entregats seran catalogats amb un codi de barres i segellats per la
Comissió de reutilització.
- A final del curs, els alumnes participants en el programa hauran de cedir els
llibres al centre, en bon estat. En el moment de l’entrega la comissió revisarà els
llibres i els qualificarà segons el seu estat.
- Els alumnes que no aprovin al juny, podran emprar el llibre fins que superin la
matèria/es suspesa/es.
- Tots els llibres del Fons aniran identificats amb una etiqueta amb el número
identificatiu a la contraportada.
- A principi de curs el tutor s’encarregarà de repartir els llibres als alumnes
adherits al Fons.
- La comissió anualment revisarà i anotarà l’estat en què es troba cada llibre que
s’entrega als alumnes (verd, groc, vermell) per tal que quan el retorni es pugui
avaluar si l’ús que n’ha fet ha estat correcte.
- A principi de curs cada alumne folrarà els llibres que se li lliuraran amb plàstic
no adhesiu i posarà una etiqueta adhesiva a la portada amb el seu nom i grup.
- Tots els exercicis es faran a un quadern, no s’escriurà en cap cas al llibre de
text. Els esquemes i resums es faran al quadern. Si és precís fer alguna
anotació al llibre s’utilitzarà un “post-it”. Se seguiran sempre les instruccions
del tutor o professor/a d’àrea.
- L’alumne tendrà cura de no escriure als llibres, de no esqueixar fulls, de no
aferrar altres adhesius, etc al seu llibre i al dels seus companys. En el cas que hi
hagi fet alguna anotació, aquesta serà esborrada abans de retornar-lo.

