
CIRCULAR Nº 31

Santa Eugènia, 12  de juny  de 2020

Benvolgudes famílies de primària, 

Ara  que  ja  som  a  les  acaballes  del  present  curs,  cal  que  comencem  a  posar  en  funcionament  el
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I  MATERIAL DIDÀCTIC per  al  curs  vinent  i
necessitam  saber  quantes  famílies  hi  participaran.  Recordau  que  el  programa  té  una  doble  vessant:
sostenible en primer lloc, reciclant els llibres i donant-los una vida més llarga i en segon lloc, treballar perquè
les nostres famílies no hagin de patir  una despesa econòmica tan important  en l’adquisició de material
didàctic de principi de curs.
Heu de tenir present que el programa, que feim servir des de 1r fins a 6è de primària, contempla llibres,
material didàctic i informàtic; que aquest material passa a ser propietat de l’escola i que aquesta els posa a
disposició de les famílies en règim de lloguer per a cada curs escolar.
Si en el passat, el programa sols adquiria llibres de text, ara hem eixamplat molt el tipus de material que
adquirim: llibres de lectura, material informàtic, material per als tallers, llibres de consulta per als projectes,
agendes, material manipulatiu de matemàtiques, etc
El programa, en l’actualitat, té una participació de 100 alumnes (el 100% del total de primària) que abonen
una quota per alumne i curs. Per al proper exercici, s'espera una participació aproximada de 105 alumnes.

Per al curs vinent comptam amb les següents aportacions:

- AMIPA: ................................................................................................1.000 €
- Ajuntament: .........................................................................................2.500 € (pendent de confirmació)
- Conselleria d’Educació Universitat: (No tenim una previsió
 exacte però ens temem una reducció important...................................3.500 €
- Aportació de les famílies.(* Quantitat aproximada).........................+ -5.700 €
- Romanent  exercici anterior..........................................................  ...+- 200  €

- Total del programa.......................................................................+- 12.900 €

Quant al cost econòmic per alumne, estam en condicions de mantenir les quotes del curs passat per a les
famílies i estam segurs que aquestes mesures les valorareu justament.

– 40 € per als alumnes, la família dels quals estgui associada a l'AMIPA
– 75 € per als alumnes, la família dels quals NO estigui associada.

* El program preveu un descompte per a famílies nombroses del centre:
– El 100 % d’una quota entre els 3 germans sempre i quan tots tres cursin primària.

– El 50 % d’una quota quan tots tres alumnes estiguin matriculats al centre ja sigui a primària o a

infantil.

– El 25 % d’una quota per a les famílies nombroses que no puguin reunir les condicions anteriors 

Per tot això que vos explicam, necessitam que ens ingresseu la quantitat corresponent del programa, tenint
com a termini el proper divendres, 19 de juny al compte de BANKIA de l'escola: 
ES78 2038 3414 21 60000 11 795 i que ens porteu a direcció l’annexe del programa signat el dia mateix que
vendreu a l’escola a recollir l’informe d’avaluació de final de curs. Sols l'ingrés i la signatura de l’annexe 1
donarà dret a la participació al programa. * Si alguna família, per necessitat, i en cas excepcional ens vol fer
l'ingrés en efectiu, ens ho podrà fer.

Molt cordialment, 

La direcció de l’escola



ANNEX 1

NORMES DE CONSERVACIÓ DELS LLIBRES I DEL MATERIAL DIDÀCTIC DEL
PROGRAMA

Tot el material del programa és propietat de l'escola i tots/es hem de vetllar per a la seva
conservació. Per això, els alumnes tenen l’obligació de cuidar i valorar el material que reben
del programa. No el poden fer malbé, no hi poden escriure ni en llapis, ni en bolígraf, s'han de
folrar, no poden doblegar els fulls, els lloms dels llibre s'han mantenir ferms i compactes, etc.
En definitiva, un mateix llibre ha de poder passar d’unes mans a unes altres amb un bon estat
de conservació.
Com ho farem per vetllar i fer un seguiment per a la correcta conservació dels llibres?  Cada
llibre de cada un dels alumnes es classifica amb un codi numèric que s’assigna a principi de
curs:
· 3: pels llibres absolutament nous
· 2: pels llibres ja usats 
· 1: per aquells llibres que ja presenten un deteriorament notable
Durant els mesos d'abril i maig de cada curs, es procedirà a una revisió de cada un dels llibres
i la comissió del programa dictaminarà unes sancions en cas que no s’hagi fet un ús correcte
del material de la següent manera:
Si un llibre passa de :
· Un 3 a un 1: la família haurà d’abonar un 80 % del valor del llibre
· Un 3 a un 2: la família haurà d’abonar un 60 % del valor del llibre
· Un 2 a un 1: la família haurà d’abonar el 40 % del valor del llibre
*Serà un factor a tenir en compte l'antiguitat de cada llibre.
Així  doncs,  en aquests casos,  se citarà a la família i  se li  comunicarà el  dictamen de la
comissió.
Quant al material informàtic, també hi haurà unes normes d'ús que es detallaran a principi de
curs.
Amb tot això volem que els vostres fills i filles prenguin consciència i valorin la necessitat de
cuidar el material. Ajudau-nos en aquesta tasca, per favor! Gràcies per la vostra col·laboració!

ANNEX 1

Jo,  ___________________________________________________  pare/mare  de
l'alumne/a:_______________________________, acceptam aquest conjunt de normes i ens
comprometem al bon ús del material i a assumir les sancions que se'n derivin. 

Signatura:



ANNEX 1

ARGUMENTARI DELS DINERS DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC

Molts de vosaltres us haureu demanat:  SI L’ESCOLA JA NO ADQUIREIX NOUS LLIBRES
DE TEXT, PER A QUÈ SERVEIXEN I COM ES DESTINEN ELS DINERS QUE APORTAM AL
PROGRAMA?

Doncs, us volem contestar a aquesta pregunta: si l’escola ha fet una aposta per la innovació
educativa i ha incorporat diferents situacions d’aprenentatge com ara els tallers, els ambients
d’aprenentatge, el grups interactius, els projectes, etc. tots aquests implicaran una inversió per
donar suport material a totes aquestes situacions. 

El llibre de text a la nostra escola ja no és l’única font d’aprenentatge dels nostres alumnes i
mestres.  Són un recurs més i  ara contemplam altres  fonts com ara internet,  l’entorn,  les
persones...  i  això  suposa un  gir  metodològic  importat  i  és  per  això  que  el  programa de
reutilització vol estar al servei d’aquest canvi que hem promogut a l’escola.

Aquest any hem invertit més de 16.000 € que redundaran en benefici dels vostres fills i filles:

- llibres de lectura
- Quaderns de feina
- Agendes
- Material manipulatiu de matemàtiques
- Materials per a tallers, projectes, ambients d’aprenentatge, grups interactius...
- Material informàtic
- Material de música
- I d’altres

I la segona pregunta que us fareu serà: I L’APORTACIÓ VOLUNTÀRIA DE PRINCIPI DE
CURS , PER A QUÈ`SERVEIX?

Doncs els diners que us demanam (48 € per infantil i 36 € per primària) ens serveixen per
adquirir tot el material fungible que adquirim al llarg de tot un curs:
-  Folis,  pintures,  tèmperes,  aquarel·les,  carpetes,  fundes,  tissores,  llàpissos,  bolígrafs,
retoladors de pissarra, ferramenta, celo, etc.

Heu de tenir en compte que els 318 € que ens aporta mensualment la Conselleria  sols ens
basten per pagar la quota de telèfon,  les despeses derivades de la fotocopiadora i poca cosa
més...

Amb aquests aclariments esperam que us hàgim aclarit tots aquests dubtes!




