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NOU PROJECTE D E
R E U T ILIT Z A C IÓ D E LLI B R E S D E
T E X T I M AT E R I A L C U R R I C U L A R I
D E CO N T I N G U T S D I G I TA L S
Pendent aprovació claustre i Consell Escolar.

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 APIMA, institucions públiques o privades,...
amb la finalitat d’adquirir aquests llibres de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els
torni a utilitzar.
El projecte constarà de 4 fases:
– Curs 16-17.- Fase Inicial. Posada en marxa del programa. Es crearà el fons amb els
llibres marcats en el llistat anual.
– Curs 17-18,18-19- Fase d'Ampliació. S'ampliarà el banc de llibres i es valorarà
anualment el projecte
– Curs 19-20.- Fase de Consolidació. El fons de llibres serà ja complert i s'haurà de
revisar i actualitzar els propers anys.

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 Centre en règim d’ús pels alumnes.
3. Estalviar en la compra dels llibres de text.
4. Promoure l'ús de les noves tecnologies.
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Característiques del programa:
•

No preocupar-se de comprar els llibres marcats, aquests els entregarà l’IES a cada alumne
els primers dies de classe.

•

La formalització pel curs 16-17 es farà al setembre. És de caràcter voluntari per a les
famílies. Les famílies interessades han de formalitzar cada curs escolar la seva adhesió al
programa.

•

La despesa anual per participar en el projecte serà de 5€ pel curs 16-17.

•

El curs 16-17 hi podran participar tots els alumnes de secundària. En una fase posterior
s'ampliarà a batxillerat.

•

S’estableixen penalitzacions per deteriorament o pèrdua del material del programa.

•

Per acord de claustre, la metodologia didàctica respectarà els llibres de text reutilitzables de
tot l’alumnat tant si són del programa con si no, (no es subratllarà, ni es pintarà, ni es
dibuixarà, ni assenyalarà, ni s’escriurà als llibres reutilitzables).

Normes de reutilització:

•

Retornar al centre, al final de curs, tots els llibres de text del fons amb les condicions de
conservació exigibles.

•

L’alumnat ha de tenir cura de no escriure amb bolígraf o rotulador, d’esqueixar
fulls,d’aferrar adhesius…als llibres.

•

En cas de deteriorament l’alumne ho ha de comunicar al tutor/a i l’haurà d’arreglar. Si és
molt greu n’haurà de comprar un altre d’igual al fons o pagar el valor del llibre.

•

Si un llibre s'extravia, qui en fa ús, haurà de retornar un altre d’igual al fons de llibres.

•

L’alumnat adherit al Programa que es doni de baixa al centre ha de retornar els llibres al
fons.

•

Els llibres del programa usats se donaran folrats, si és nou les famílies els hauran de folrar
amb plàstic no adhesiu.
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