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Circular

Programa de reutilització 2019/20

El proper curs el nostre centre continuarà amb el programa de Reutilització de llibres
amb la subvenció de l’Ajuntament de Calvià, Conselleria d’educació i ajuda dels pares i
mares de l’AMIPA.
Degut a l’èxit de col.laboració de les famílies amb el programa ,la cura dels llibres i la
subvenció dels tres organismes esmentats, aquest curs hem tingut un bon romanent de
diners del programa, per la qual cosa la comissió de reutilització, amb el vist-i-plau del
director i coneixemet del Consell escolar, ha decidit baixar la quota de famílies per
reutilització pel curs 2019/20 a *35€ anuals per alumne/a mantenint tot el lot de
llibres del curs, la llicència anual per treballar amb tablets ( valorada en 80€ anuals) i
material manipulatiu per matemàtiques a més de cartapaci/arxivador i carpeta
personalitzada del centre.
A la reunió de la comissió de reutilització ( formada per membres de l’equip directiu,
mestres i pares i mares de l’AMIPA i Consell Escolar) també vam decidir que els
alumnes que ja es van adherir al programa continúen fent reutilització si les
famílies no notifiquen el contrari per escrit abans de dia 10 de juny. Per tant, només
hem repartit el full de sol.licitud d’adhesió als alumnes de 2n ( que pujaran a 3r).
De fet , com haureu vist, els llibres separats per trimestres ja no tornen a casa i queden
al quartet de reutilització on ja els estam revisant de cara a tenir preparats els lots de
llibres complets i que pogueu venir a recollir-los el 5 i 6 de setembre.( Haureu de
presentar o mostrar el justificant del banc).
Per tant, si qualque família es vol donar de baixa del programa de reutilització ho
ha de notificar per escrit a la direcció del centre abans de dimarts 11 de juny.
* Adjuntam document de QUOTA REUTILITZACIÓ amb instruccions pel pagament.

