REGLAMENT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE L’AMPA CEIP ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ

(aprovat per l’Assemblea General Extraordinària del 17 de juny de 2009)

ANNEX 3: NORMES APLICABLES AL PROJECTE DE REUTILITZACIÓ I
SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I LECTURA (”PROJECTE PASSA’M”).

1. General:
El Projecte Passa’m és un pla per aprofitar i reutilitzar els llibres de text que els/les
alumnes de l’Escola han d’adquirir. La organització i gestió del “Projecte Passa’m”
correspon a la Junta de l’AMPA d’acord amb les propostes de la Comissió de
Reciclatge de Llibres i en estreta col·laboració amb l’Escola.
2. Objectius:
El “Projecte Passa’m” té un objectiu pedagògic que busca la implicació de pares i
mares, mestres i alumnes en la feina comuna de conservar i fer conservar, amb
respecte i solidaritat, un material que deixa de ser d’ús particular i passa a ser d’ús
comunitari, alhora que ens sensibilitzem de cara a la preservació del medi ambient.
A més, té també un objectiu d’estalvi econòmic familiar ja que mitjançant una
quota anual ajustada les famílies que participen en aquest Projecte estalvien la
despesa de comprar un lot de llibres cada any.
3. Funcionament:
3.1 Llibres reciclables: En funció del curs es poden reciclar més o menys llibres. A
Educació Infantil no es poden reciclar perquè tot és material fungible. Al primer
Cicle de Primària, els llibres de música i lectura. Durant el segon cicle de Primària
es poden reciclar tots els llibres de text, exceptuant els llibres de fitxes i l’agenda,
que són fungibles i els ha d’assumir cada família.
Tots els exemplars dels llibres socialitzats a través del Projecte Passa’m són
propietat de l’AMPA. La Comissió de Reciclatge és l’encarregada de gestionar aquest
recurs.
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3.2. La Comissió de Reciclatge: La Comissió de Reciclatge està formada
per pares/mares voluntaris, un dels delegats de cada curs des de P3 fins a 6é, un
representant de la Junta de l’AMPA, un representant del Claustre de mestres, el
President del Consell Escolar (o persona en qui delegui) i el Secretari del centre
docent.
Les funcions d’aquesta Comissió són:
.Recollida, revisió i manteniment dels llibres a final de curs.
.Determinació, segons l’estat dels exemplars, de les reposicions que cal fer.
.Distribució dels llibres al inici del curs.
.Solució de les possibles incidències.
La tasca de revisió de llibres a final de curs i preparació dels llibres pel curs següent
requereix la col·laboració de delegats i pares voluntaris.
4. Normativa d’ús del servei
4.1 Tots els llibres reutilitzats aniran folrats amb una funda protectora facilitada per
l’AMPA, amb una etiqueta on s'indicaran la matèria i el curs i una altra on
s'indicaran el nom del nen/a i el curs que ha tingut aquell llibre a fi de
personalitzar-lo.
4.2 Cada alumne/a tindrà dret a un exemplar de cadascun dels llibres susceptible
de ser reutilitzat del seu curs.
4.3 Si quan es lliurin els llibres a principi de curs i malgrat els controls de revisió,
s’observa alguna anomalia en un llibre, s’ha de notificar a la Comissió de reciclatge
per resoldre la incidència.
4.4 L’alumne/a serà responsable de tenir cura dels exemplars rebuts i procurarà
mantenir-los fins a final de curs en el millor estat possible. En cas que es malmeti
algun folre, l’alumne/a haurà de reposar-lo. Les famílies ajudaran a conscienciar als
seus fills i filles amb aquest objectiu.
4.5 En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, la Comissió de Reciclatge
estudiarà cada cas concret i solucionarà la incidència amb la família. En cas de
manca de cura extrema o reiterada la comissió te la facultat de retirar a l’alumne/a
del Projecte. La reposició dels exemplars malmesos per envelliment natural anirà a
càrrec del fons recaptat mitjançant la quota anual de manteniment.
4.6 Els llibres inclosos en el projecte es retornaran a l’escola a final de curs nets i
en bon estat. Si no es tornessin, es considerarà com una pèrdua dels exemplars i la
família els abonarà en la quota anual.
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5. Quotes
5.1 Cada alumne/a des de P3 fins a 6é abonarà una quota de manteniment anual
que es cobrarà en el mes de juny. Aquesta quota dóna dret a disposar anualment
d’un exemplar de cadascun del llibres socialitzats del curs de l’alumne/a.
La quota anual és la que permet disposar del Fons per la renovació anual dels
llibres deteriorats, la possible substitució d’algun títol a criteri dels/les mestres i la
compra de material (fundes, etiquetes, etc.).
Les famílies amb 3 o més fills/es a l’escola pagaran una quota inferior.
5.2 Les famílies que s’incorporin a l’escola més enllà del mes de setembre hauran
d’abonar la quota anual establerta per aquell curs si ho fan a Educació Infantil, o
una “quota solidària” de 45 € si ho fan a qualsevol curs de primària (al juny
pagaran la quota establerta l’any que arribin al centre). La quota no es retornarà en
el cas que algun alumne/a deixi l’escola.
5.3 La quota pot ser susceptible de variacions anuals en el cas que s’incorporin
nous títols al projecte i en funció de les possibles variacions dels preus del sector
editorial.
En el cas que un canvi de Pla d’Estudi obligués a fer una renovació substancial dels
títols, les quotes es reestructurarien convenientment.
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