CIRCULAR INFORMATIVA
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
CURS 2016/2017
Benvolgudes famílies,
La Conselleria d'Educació té previst continuar per al curs 2016/2017 amb el Programa de
Reutilització de Llibres de text i material didàctic. Aquest programa està destinat
exclusivament als alumnes de Primària.
Pel proper curs la conselleria fa una aportació econòmica de 50 euros per alumne. El
centre ha decidit l'adhesió a aquest programa pels cursos de tercer, quart, cinquè i
sisè d'educació primària ja que la gran majoria de llibres de primer i segon no són
reutilitzables i no poden formar part del fons de llibres.
L'adhesió al programa és voluntària.
Té una durada d'un curs escolar, amb la possibilitat de renovació en cursos successius.
Cada alumne adherit al programa haurà d'aportar anualment la quantitat econòmica que
el Consell Escolar determini. (Aquest any serà de 85 euros per a l'alumnat que hagi de
cursar el proper curs 3r i 4t i de 80 per a l'alumnat que hagi de cursar 5è i 6è
d'educació primària.
Adherir-se al programa significa:
●

Que l'alumne rebrà els llibres reutilitzables del seu curs, en farà ús durant tot
l'any i els retornarà al fons de llibres de l'escola el mes de juny el dia i hora que
la Comissió de Reutilització de llibres determini. La resta de llibres no
reutilitzables així com el material necessari els haurà d'adquirir pel seu
compte.

●

Que els mantendrà en bon estat de conservació, seguint les normes d'ús que la
Comissió de Seguiment reguli (estan a la vostra disposició a la secretaria del
centre i també les podeu descarregar del bloc de l'escola). En cas de produir-se
un deteriorament greu o pèrdua , haurà d'aportar al fons la quantitat total o el
tant per cent del seu cost estipulat al document de NORMES D'ÚS.

●

Abonar la quantitat dels doblers establerts pel Consell Escolar al compte de
l'escola BMN (Sa nostra) ES53 0487 2185 1720 0000 3155 indicant el nom de
l'alumne, curs que ferà el proper any i el concepte LLIBRES abans de dia 10 de
juny. Ha d'entregar a la tutora el resguard bancari o el justificant de la tramesa.

Els ingressos fets amb posterioritat a la data establerta (10 de juny) , seran retornats i
no es considerarà l'alumne adherit al programa.
Si voleu adherir el vostre infant emplenau i retornau omplert el full d'adhesió adjunt a
la tutora del vostre fill/filla abans de dia 10 de juny així com el justificant bancari.
Palmanyola 1 de juny de 2016

