ANNEX 1
Nombre d’alumnat adherit al Programa. Curs 2013-2014
Centre educatiu

Codi

Localitat

Nombre d’alumnes

Total

Adherit al
programa

% que representa

1r
2n
3r
4t
5è
6è

Previsió d’alumnat nouvingut que vulgui adherir-se al Programa:…..…...

………………..………………….., ……. d …………….....…….. de 2013
El director

(Nom i llinatges)
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ANNEX 2
Relació dels llibres de text i material didàctic
El Consell Escolar del centre..................................................................... (codi
…………………), situat a la localitat de ……………………………………….., reunit en
data ……………………, acorda que la relació de llibres de text i material didàctic que
formaran part del fons del centre per a l’alumnat d’educació primària adherit al
Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic
per al curs escolar 2013-2014, és la següent:
RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT D’EDITORIAL REUTILITZABLES
Curs

*

Títol

Autor

Editorial

ISBN

*Assenyalau els llibres de nova incorporació o canvi respecte al curs anterior
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RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC D’EDITORIAL
NO REUTILITZABLES
Curs

*

Títol

Autor

Editorial

ISBN

*Assenyalau els llibres de nova incorporació o canvi respecte al curs anterior
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RELACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC QUAN NO S’UTILITZEN LLIBRES DE TEXT D’EDITORIAL

Curs

Nom
*

ISBN (o descripció si

Relació

amb

l’ha elaborat el centre)

currículum

*Assenyalau els llibres de nova incorporació o canvi respecte al curs anterior
……………..………………….., ……. d ……………..…….. de 2013
El president del Consell Escolar

El secretari del Consell Escolar

(Nom i llinatges)

(Nom i llinatges)
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el

ANNEX 3
Acord del Consell Escolar sobre l’aportació econòmica que han de fer els pares
o representants legals de l’alumnat per adherir-se al Programa
El Consell Escolar del centre..................................................................... (codi
…………………), situat a la localitat de ……………………………………….., reunit en
data ……………………, acorda que l’aportació econòmica que han de fer els pares o
representants legals de l’alumnat d’educació primària que vol adherir-se al
Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic
per al curs escolar 2013-2014, ha de ser de............................€
Així mateix, es fa constar que el Programa ha tengut l’aportació de .......................€
de ................................................................... (especificau: ajuntament, AMPA,
fundació...).

………………..………………….., ……. d ……………..…….. de 2013
El president del Consell Escolar

El secretari del Consell Escolar

(Nom i llinatges)

(Nom i llinatges)
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ANNEX 4
Plec de condicions dels centres per informar a les famílies
El plec de condicions previst a l’article desè apartat 1 de l’ordre ha d’incloure la
següent informació:
Objectius del Programa de Reutilització.
Finançament del fons.
Comissió de seguiment.
Implantació al centre.
Adhesió de les famílies.
Normes generals d’ús.
Full d’ingrés per a les famílies especificant l’aportació, el número de compte
bancari i el termini per fer l’ingrés.
- Altres informacions que la comissió de seguiment trobi convenients.
-
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ANNEX 5

Model de la memòria del curs 2012-2013
Centre educatiu

Codi

Localitat
1. Grau d’assoliment dels objectius del programa:
Valora d’1 (mínim) a 4 (màxim)
1

2

3

4

1. Fomentar l’ús responsable per a la conservació i
utilització dels llibres de text.
2. Abaratir el cost del llibres a les famílies.
3. Fomentar l’ús racional dels recursos.
4. Optimitzar els recursos del centre.
Observacions:........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Enumeració i valoració de les actuacions duites a terme per implantar o
desenvolupar el Programa.
Valora d’1 (mínim) a 4 (màxim) les actuacions que heu desenvolupat al centre
1 2 3 4
1. Les que indica l’ordre: normes, comissió, elecció llibreria...
2. Informació directa a les famílies (reunions en grup,
explicacions individuals o per nivells, diferents dies i horari,
reunions amb intervenció dels regidors de l’Ajuntament, etc.).
3. Remissió d’informació escrita a les famílies (tríptics, circulars,
pàgina web del centre, etc.).
4. Informació sobre el Programa al professorat, alumnat,
ajuntament, etc.
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5. Avançament del calendari de revisió de llibres i pagament de
l’aportació.
6. Foment del bon ús dels llibres per part dels tutors i tutores i
mestres especialistes.
7. Foment de la implicació de l’ajuntament.
8. Foment de la implicació de l’ AMIPA en els valors i les tasques
que du implícits el Programa.
9. Signatura d’un compromís per part de les famílies.
10. Revisió de la metodologia i adequació del material
complementari.
11. Atenció a l’alumnat nouvingut.
12. Funcionament i coordinació de la comissió de seguiment.
13. Coherència del programa amb el model pedagògic i les
finalitats educatives del centre.
14. Consultes i atenció de l’equip de suport de la Conselleria.
15. Aportació econòmica de l’ajuntament.
16. Altres.....................................................................................
.............................................................................................

Observacions:........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Aspectes que és necessari canviar en l’aplicació del Programa i propostes de
millora
(Assenyalau amb una X només les propostes de millora que considereu
necessàries)
1.
2.
3.
4.

Modificar algun article de l’ordre respecte a...
Dotar els centres de més recursos humans.
Millorar l’elecció de material i llibres.
Ampliar els llibres i materials reutilitzables.
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5.
6.
7.
8.

Reduir els materials no reutilitzables.
Millorar la informació a les famílies.
Millorar l’ús dels llibres reutilitzables.
Mantenir una relació més directa amb l’equip de suport de la
Conselleria.
9. Millorar el programa de suport informàtic.
10. Altres..............................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Observacions:........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. Altres aspectes que es consideri necessari esmentar
(Assenyalau amb una X el vostre cas)
distribuïdores
1. Els llibres
llibreries
de les
s’han
editorials
adquirit a...

2. Utilitzau el programa
informàtic?

sí

distribuïdores

4. Majoritàriament, l’alumnat a final de curs
escolar retorna els llibres

algunes
aplicacions

no

sí

3. L’alumnat accepta bé els llibres reutilitzats

molt bé
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grans
magatzems/
altres

bé

no

malament

Observacions:........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................... , ............. de ........... de 2013
El director
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