PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
- S’entén per llibre de text reutlittzble tots els llibres i el mzterizl didàctc que zjudin z
desenvolupzr els contnguts estzblerts en el currículums vigents, zmb lz fnzlitzt que l’zlumnzt
l’utlitti regulzrment. Els mzterizls que es puguin emprzr z diferents zssignztures en formz de
fotocòpies no formzrzn pzrt del lot de llibres del progrzmz.
- Lz confrmzcii de lz pzrtcipzcii en el progrzmz de reutlittzcii es fzrà efectvz en el moment
que es fzci l’ingrés de 280 euros en concep te de dipòsit.
- Quznt zl dipòsit ens regirem pel que diu el BOIB que és el següent:



El primer curs d’implzntzcii en un centre d’educzcii secundàriz obligztòriz l’zlumnzt
de primer, segon i tercer que s’zdhereix zl Progrzmz z principi de curs hz d’zportzr els
llibres de text del curs corresponent. Al curs següent l’zlumnzt hzurà de fer el dipòsit
estzblert en l’zrtcle 3.2.c d’zquestz ordre. De lz quznttzt torzl del dipòsit se li
descomptzrà el 80% de czdz llibre del curs znterior que hzgi tornzt en bon estzt. Quzn
zczbi l’etzpz o deixi de formzr pzrt del fons de llibres recuperzrà el dipòsit totzlment o
pzrcizlment, depenent de l’ús que n’hzgi fet.



L’zrtcle 3.2.c d’zquestz ordre: Lz quznttzt que l’zlumnzt hz d’zportzr en concepte de
dipòsit s’hz de czlculzr tenint en compte el preu del lot de llibres i del mzterizl didàctc
reutlittzbles del curs corresponent, incrementzt en un màxim del 6% d’zquest lot per
fer front z les despeses de gesti i mznteniment. En quzlsevol czs els pzres o
representznts legzls hzn d’zportzr un mínim d’un 30% del vzlor del lot de llibres.



Això signifcz que czdz zny es descomptzrà un 20% del dipòsit si es retornen els llibres
en bon estzt

- Els llibres entregzts serzn cztzlogzts zmb un codi de bzrres i segellzts per lz Comissii de
reutlittzcii.
- A fnzl del curs, els zlumnes pzrtcipznts en el progrzmz hzurzn de cedir els llibres zl centre,
en bon estzt. En el moment de l’entregz lz comissii reviszrà els llibres i els quzlifczrà segons
el seu estzt.
- Els zlumnes que no zprovin zl juny, podrzn emprzr el llibre fns que superin lz mztèriz/es
suspesz/es.

- Normes d’ús dels llibres del progrzmz:


Tots els llibres del Fons znirzn identfczts zmb unz etquetz zmb el número
identfcztu z lz contrzportzdz.



A principi de curs el tutor s’enczrregzrà de repzrtr els llibres zls zlumnes zdherits zl
Fons.



Lz comissii znuzlment reviszrà i znotzrà l’estzt en què es trobz czdz llibre que
s’entregz zls zlumnes (verd, groc, vermell) per tzl que quzn el retorni es pugui zvzluzr
si l’ús que n’hz fet hz estzt correcte.



A principi de curs czdz zlumne folrzrà els llibres que se li lliurzrzn zmb plàstic no
adhesiu i poszrà unz etquetz zdhesivz z lz portzdz zmb el seu nom i grup.



Tots els exercicis es fzrzn z un quzdern, no s’escriurà en cap cas al llibre de text. Els
esquemes i resums es fzrzn zl quzdern. Si és precís fer alguna anotació al llibre
s’utilitzarà un “postiita. Se seguirzn sempre les instruccions del tutor o professor/z
d’àrez.



L’zlumne tendrà curz de no escriure zls llibres, de no esqueixzr fulls, de no zferrzr
zltres zdhesius, etc zl seu llibre i zl dels seus compznys. En el cas que hi hagi fet
alguna anotació, aquesta serà esborrada abans de retornarilo.



Si un llibre es fz mzlbé (doblegzt, zmb znotzcions z bolígrzf o retolzdor...), l’zlumne
ho hz de comuniczr zl coordinzdor del progrzmz i l’hzurà d’zrreglzr. Si és molt greu o
s’hz extrzvizt el llibre n’hzurà de retornzr un zltre iguzl zl fons o pzgzr unz
penzlittzcii segons lz següent tzulz:
1r. zny d’ús: es pzgzrà un 80% del seu vzlor
2n. zny d’ús: es pzgzrà un 60% del seu vzlor
3r. zny d’ús: es pzgzrà un 40% del seu vzlor
4t. zny d’ús: es pzgzrà un 20% del seu vzlor

