C. P. SON JUNY
FONS DE LLIBRES. PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES
Objectius:
-Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material didàctic.
-Mantenir un fons de llibres de text administrat pel consell escolar en règim d’ús per als alumnes.
-Estalviar en la compra dels llibres de text.
Normes d'ús dels llibres de text reutilitzables:
-Tots els llibres reutilitzables entregats a l'alumne-a s'han de folrar amb airon-fix.
-Mai s'ha d'escriure o subratllar en aquests llibres.
-Aquests llibres s'han de cuidar bé perquè a final de curs han de servir per a un altre-a alumne-a. Si, a causa
d'un ús inadequat, un llibre s'embruta o es fa mal bé de forma evident, a final de curs la família l'haurà de
restituir.

CURS 2016 - 2017
PER A TOTS ELS NIVELLS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
En el proper curs 2016-17, continuarem amb el programa de reutilització de llibres de text i material
didàctic, impulsat per la Conselleria d'Educació i Cultura. Amb la quota que paguen els pares i les
aportacions de les institucions el centre adquirirà els llibres de text i de lectura necessaris i, entregarà als
alumnes inscrits, el primer dia lectiu, a l'escola, tots els llibres de text, quadernets d'activitats del curs i
llibres de lectura. Podran ser llibres reutilitzats del fons o de nova adquisició. El centre no podrà emetre
factures per a les famílies sobre els llibres de text adquirits amb les quotes del fons. S'encarrega de la gestió
d'aquest programa la Comissió Econòmica i Edificis del Consell Escolar.
LA QUOTA QUE HAN D'APORTAR ELS PARES PER FORMAR PART DEL FONS EN EL
CURS 2016-2017 ÉS DE 60 € per alumne.
Aquesta quota inclou tots els llibres de text, quadernets d'activitats i els llibres de lectura.
La quota s'ha d'ingressar al compte de la CAIXA següent:
Entitat
Oficina
D.C.
21OO
O771
79 O2OOO34254

Número del compte

COM PARTICIPAR-HI?
-Heu d'ingressar la quota de 60 € a la Caixa al número indicat i entregar el justificant a Secretaria
dins el període de matrícula, juntament amb el fulletó d'inscripció, que teniu en d'aquest full.
ALUMNES QUE HAN FORMAT PART DEL PROGRAMA EN EL CURS ACTUAL 2015-2016
Dia 16-6-16, obligatòriament hauran d'entregar al mestre tutor el lot de llibres de text, excepte els
quadernets d'activitats, que se'ls adjudicà a principi de curs, en bon estat. En cas de pèrdua o de
deteriorament greu, s'haurà de restituir tal com indiquen les normes de participació. Si el mestre
corresponent troba convenient que ha de fer ús d'algun dels llibres durant l'estiu per realitzar les activitats
encomanades, el recollirà el dia d'entrega de l'avaluació final, dia 28 de juny de 2016. En aquest cas, haurà
de tornar els llibres prestats, en bon estat, el dia 1 de setembre de 2016.
...................................................................................................................................................................
INSCRIPCIÓ AL FONS DE LLIBRES. CURS 2016-17
EL Sr/a: ....................................................................................................................................... Pare/mare de
l'ALUMNE/A: ............................................................................................................................ , que en el curs
2016-17 cursarà el nivell de: ....................., inscriu el seu fill/a al projecte de fons de llibres de text per al proper
curs. Es comprometen a entregar a final de curs en bon estat els llibres reutilitzables del seu nivell i a complir les
normes d'ús dels llibres establertes en el projecte.
Data:

Signatura del pare/mare
Entregar aquesta inscripció juntament amb el justificant bancari de pagament.

