PROGRAMA REUTILITZACIÓ CURS 2022-2023 – INFORMACIÓ GENERAL
Benvolgudes famílies,
L’IES Bendinat continua la seva adhesió al Programa de Reutilització de llibres i de material didàctic promogut
per l’Ajuntament de Calvià i des del curs 2018-2019 el programa es troba implantat a tota l’ESO.
Amb la implantació d’aquest Programa de Reutilització s’intenta rebaixar la càrrega econòmica de les famílies
per a l’adquisició dels llibres de text, fomentar els valors de la conservació responsable del material i els
llibres, la cooperació, la solidaritat i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles, promoure la
cooperació entre les famílies, el professorat i l’alumnat, garantir la igualtat d’oportunitats i aprofundir en la
idea de sostenibilitat.
Qui pot beneficiar-se del programa?
L’alumnat de l’IES Bendinat que el curs 2022-2023 cursi 1r, 2n o 3r d’ESO i l’alumnat de 4t d’ESO que hagi
participat anteriorment al programa.
Com funciona el Programa?
L’IES Bendinat és el propietari dels llibres del Programa de Reutilització mitjançant un fons de llibres
subvencionat per l’Ajuntament de Calvià. El centre cedeix temporalment (curs escolar) els llibres a l’alumnat
que vulgui participar al Programa amb una sèrie de condicions:
1. L’alumnat ha de fer una petita aportació econòmica en (com si fos un lloguer) perquè el centre pugui
mantenir el fons dels llibres. A cada curs aquesta aportació és diferent.
La primera vegada que l’alumnat participa al Programa ha de dipositar una fiança de 50€, que serà
retornada quan abandoni el Programa, prèvia sol·licitud de l’interessat/da al correu
reutilitzacio@iesbendinat.org
** Les quotes, sense incloure-hi la fiança (50€) per al curs 2022-2023, són:
1r ESO = 55€

2n ESO = 45€

3r ESO = 35€

4t ESO = 25€

2. L’IES Bendinat es compromet a disposar d’un lot de llibres si el pagament del Programa s’efectua
abans del 24 de juliol de 2022. A partir d’aquesta data, l’alumnat que s’inscrigui, únicament disposarà
de lot en el cas que el centre disposi d’excedent de llibres (es respectarà l’ordre d’inscripció per data).
3. L’alumnat ha de recollir els llibres al centre al mes de setembre de 2022 (segons el calendari que es
publicarà a la web del centre el mes d’agost).
4. L’alumnat, quan rebi els llibres, revisarà que tots els llibres tinguin el mateix codi i que tots es trobin
en condicions adequades. En el cas que no estiguin en bones condicions, és obligatori avisar al
responsable del Programa perquè n’estigui assabentat. Demanem comprensió a les famílies respecte
a l’estat dels llibres ja que en aquest moment ens trobem en un moment de canvi legislatiu i per tant
el procés de compra de llibres és força complex.
5. L’alumnat ha de retornar els llibres el dia determinat del mes de Juny de 2023 en les mateixes
condicions (tindrem en compte l’estat original en que els lliurem) que se li han donat. En el cas de
pèrdua d’un llibre per part de l’alumne/a, la penalització serà de 15€ per llibre (o volum) no
retornat. En canvi, si s’hi aprecia deficiències importants causades per un mal manteniment del
llibre per part de l’alumne/a, però que no impedeixen continuar amb el seu ús, la penalització serà
de 5€ per llibre (o volum) afectat.

6. En el cas que un dels llibres es perdi o es faci malbé, sense que sigui que possibilitat de tornar-lo a
utilitzar, l’alumnat ho comunicarà al centre el més aviat possible i, el reposarà/restituirà/restablirà
comprant-ne un de nou o pagant-ne el seu import.
7. La comissió mediambiental del centre serà l’encarregada de realitzar la revisió dels llibres que es
retornin al juny de 2022 i establir si s’han complert les condicions d’ús.
Quins llibres rebré per participar?
A 1r d’ESO: Llengua catalana-Llibre de text; Llengua catalana-Llibre d’activitats; Llengua castellana-Llibre de
text; Llengua castellana-Llibre d’activitats; Geografia i Història-Llibre de text; Geografia i Història-Llibre
d’activitats.
A 2n d’ESO: Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès (únicament Student’s book), Matemàtiques,
Geografia i història i Física i química.
A 3r d’ESO: Llengua catalana-Llibre de text; Llengua catalana-Llibre d’activitats; Llengua castellana-Llibre de
text; Llengua castellana-Llibre d’activitats; Geografia i Història-Llibre de text; Geografia i Història-Llibre
d’activitats.
A 4t d’ESO: Llengua catalana, Llengua castellana , Anglès (únicament Student’s book), Matemàtiques i
Geografia i història.
He de comprar altres llibres?
Serà necessari comprar els llibres que no es puguin incloure al Programa de Reutilització, ja sigui perquè són
d’un sòl ús, perquè són llibres de lectura o bé perquè es tracta de llibres d’assignatures de caràcter optatiu
(llistat a la web de IES Bendinat). Pels llibres que no es troben dins del Fons de llibres del Programa de
Reutilització, l’AMIPA de l’IES Bendinat disposa d’un sistema de compravenda de llibres, tant pels seus socis
com per a la resta de l’alumnat.
Que he de fer per participar?
-

Emplenar el formulari de Google que trobarà al següent enllaç i seguir les instruccions de pagament:
https://forms.gle/UkuCYbM9AteU1vYs9

-

Enviar el justificant de l’ingrés o de la transferència al correu electrònic
reutilització@iesbendinat.org abans del 24 de juliol de 2022, indicant a l’assumpte del mail el NOM
de l’alumne i CURS que farà.

MOLT IMPORTANT:
-

S’HA D’ENVIAR EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT A: reutilització@iesbendinat.org

-

EN EL CAS DE NO EFECTUAR-SE L’ENVIAMENT DEL JUSTIFICANT DE PAGAMENT, NO ELS PODREM
GARANTIR LA DISPONIBILITAT D’UN LOT DE LLIBRES.

-

ÉS OBLIGATORI PAGAR LES PENALITZACIONS CORRESPONENTS AL CURS 2021/22 PER TAL DE TENIR
ACCÉS ALS LLIBRES DE REUTILITZACIÓ DEL CURS 2022/23.

