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ADSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 

       El Programa de Reutilització de Llibres de text  és de caràcter voluntari. Aquest projecte 
està subvencionat pel Consell Insular de Formentera i per la Conselleria d’Educació i 
Universitats. 

      L´objectiu d´aquest programa és la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic 
en el centre per tal de què l’alumnat els empri al llarg del curs escolar, fent un ús sostenible 
dels recursos. 

      L' adscripció a aquest programa és vàlida per a tota l´escolarització de l´alumne en aquest 
centre amb una permanència mínima de 4 cursos. 

Que he de fer?: 

1. Si ja estau inscrits (aquest curs ja heu utilitzat llibres de reutilització), no és necessari 
que faceu cap gestió. L'adscripció al programa es renovarà automàticament.  

2. Les famílies que NO vulgueu estar en el pla de reutilització heu de passar per secretaria 
per signar el corresponent document de renúncia, abans del dia 30 de maig. 
Les famílies que NO informin de la seva preferència quedaran directament 
adscrites al programa de préstec de llibres. 

3. Abans d'acabar les classes us donarem un comunicat amb tota la informació 
corresponent a la quota i com fer el pagament (dates, numero de compte, etc).  

4. A setembre, una vegada fet el pagament els alumnes rebran el lot de llibres a la 
seva aula. 

5. A final de curs s´han de tornar tots els llibres a la tutora . En cas de llibres perduts o 
malmesos es pagarà el preu del llibre. 

Per resoldre qualsevol dubte trucar al 971 32 24 97. 

 

   Nom del pare/mare/tutor/a _______________________________________________ 

Nom de l’alumne/a______________________________________________________,    

 

             S’ adscriu voluntàriament al Programa de Reutilització de Llibres. 

   

       NO estic interessat en el Programa de Reutilització de Llibres. 

    

Formentera, _______ de ________ de ________ 

 

 

Nom del pare/mare/tutor/a: ______________________ 

Signatura: 


