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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (1r a 4t. ESO) 

PROJECTE RECICLATEXT 2021.2022- 2025.2026 
 

 
El Projecte RECICLATEXT és un projecte engegat pels Ajuntaments de Castell-Platja 
d’Aro i Santa Cristina d’Aro, el professorat  i  l’AMPA de l’Institut Ridaura que pretén 
els següents objectius: 
 
1. Estalviar paper reutilitzant tots aquells llibres que tenen una durada escolar útil 

superior a un curs i que no siguin objecte de substitució. 
 
2. Estalviar diners racionalitzant les despeses en llibres de consulta que s’han 

d’adquirir al principi de cada curs.  
 
3. Ensenyar a compartir el material i a utilitzar-lo amb més respecte, ja que els llibres 

seran de tots.   
 
La participació en el Projecte és voluntària i implica la plena acceptació de la 
Normativa Reguladora de tal forma que la persona que no vulgui participar a primera 
instància en el projecte, no estarà obligada ni a aportar els llibres al sistema ni a pagar 
la quota de manteniment, no tenint dret per tant a percebre la subvenció corresponent 
als llibres de text.  
 
Si en qualsevol moment la persona que originàriament no va voler participar en el 
projecte hi volgués participar, ho podrà fer acomplint els requisits exigits per a l’accés. 
  
D’acord amb el que estableixen les bases que regulen les Ajudes per a l’adquisició de 
llibres i material didàctic per a nens de Primària i ESO, que convoca el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; a l’article 8 punt 1 s’estableix que “... les ajudes 
convocades per la present Resolució son incompatibles amb qualsevol altra ajuda per 
a la mateixa finalitat que es poguessin rebre d’altres entitats o persones públiques o 
privades”. 
 
Protocol de funcionament: 
 
Primer 
L’Ajuntament es compromet a pagar els llibres de text necessaris per garantir la 
viabilitat del Projecte Reciclatext de l’alumnat d’ESO empadronat al municipi, des del 
curs 2021/22 i fins al curs acadèmic 2025/2026.  
 
Segon 
S’entén per llibre de text el llibre que conté les explicacions d’una matèria o 
assignatura i que és utilitzat pels escolars per estudiar-la. En aquests llibres no es 
podrà escriure, encara que en ell apareguin exercicis o qüestionaris per respondre.  
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El material escolar, diccionaris, fitxes, quaderns d’exercicis, llibres de lectura i agendes  
aniran a càrrec de l’alumnat. 
 
Tercer 
L’AMPA haurà de presentar a l’Ajuntament un certificat en el qual consti l’import recollit 
en concepte de quotes de manteniment. Prèvia presentació de factura justificativa a 
l’Ajuntament, l’AMPA de l’Institut Ridaura rebrà una subvenció per l’import total de la 
factura presentada en concepte de llibres de text, al que es descomptarà l’import que 
l’AMPA hagi recollit en concepte de quotes de manteniment. 
 
Quart 
Amb la finalitat de garantir l’amortització del sistema, el professorat de l’Institut i 
l’AMPA  es comprometen a mantenir en el sistema RECICLATEXT els llibres de text 
durant tot el temps que la normativa vigent permeti.  
 
Si durant la vigència del projecte RECICLATEXT l’autoritat educativa ordenés la 
substitució de la tipologia d’algun llibre de text, l’Ajuntament, llevat que els llibres 
resultin inservibles per causes imputables a l’alumne/a, assumirà la despesa derivada 
de l’adquisició de nous llibres.  
 
Així mateix, si qualsevol altra administració assumís la gratuïtat dels llibres de text, 
l’Ajuntament automàticament deixaria sense efectes el projecte RECICLATEXT. 
 
Cinquè 
Cada alumne/a disposarà dels llibres durant tot el curs escolar, els utilitzarà a la classe 
i se’ls endurà per fer deures... El  professorat i les famílies vetllaran per tal que els/les 
alumnes no facin els exercicis en els llibres i tinguin cura d’ells, garantint així la seva 
reutilització.  
  
Sisè  
En la data fixada per l’institut i l’AMPA, l’alumnat estarà obligat a tornar tots els llibres 
que han utilitzat en préstec durant el curs escolar. Tot l’alumnat està obligat a tornar 
els llibres en el termini establert inclòs els alumnes que hagin de repetir i els que 
tinguin germans/germanes a l’institut. 
 
En cas d’incompliment d’aquesta obligació la família haurà de pagar l’import íntegre 
del llibre o llibres no retornats. Aquest import serà el fixat per la distribuïdora de llibres 
en el moment de la seva adquisició. 
 
En cas de no pagament en el termini fixat per l’AMPA, l’alumne/a no podrà participar 
en el programa RECICLATEXT fins a la satisfacció total del deute. 
 
Els/les alumnes participants en el projecte que deixin l’institut abans de finalitzar el 
curs escolar, hauran de lliurar els llibres de text a l’AMPA abans de marxar. En cas 
contrari s’haurà d’abonar l’import dels mateixos.  
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A final de curs l’AMPA comunicarà la data en la que hauran de ser retornats els llibres.  
 
Aquests llibres seran revisats per una Comissió de Llibres durant l’última setmana del 
curs. La Comissió de Llibres estarà formada per representats de l’AMPA.  
 
 
Setè 
La Comissió de Llibres revisarà tots els llibres retornats. En cas que els llibres no 
puguin ser reutilitzats per causes imputables a l’alumne/a, la família de l’alumne/a 
haurà de pagar l’import íntegre del llibre de la manera que disposi l’AMPA, durant els 
mes de juliol. Aquest import serà el fixat per la distribuïdora de llibres en el moment de 
la seva adquisició. Si aquest pagament no es produís, l’alumne/a quedarà exclòs 
del programa. 
 
En cas que els llibres no puguin ser reutilitzats per causes no imputables a l’alumne/a, 
la Comissió de Llibres valorarà cada cas i, si així ho estima, proposarà la substitució 
d’aquests llibres amb càrrec al fons constituït amb la quota de manteniment.  
 
Vuitè 
Beneficiaris/beneficiàries:  
Els beneficiaris/beneficiàries del programa d’adquisició de llibres de text serà l’alumnat 
matriculat a ESO a l’Institut Ridaura, empadronat i amb residència efectiva al  municipi   
que acompleixi els següents requisits: 
 
1. Estar associat a l’AMPA de l’Institut i estar al corrent del pagament de la quota. 
2. Pagar la quota que s’estableix a l’apartat onzè. 
3. Adquirir els llibres en el circuit establert per l’AMPA. 
4. Acompliment estricte dels terminis que s’estableixin. 
5. No haver perdut la condició de beneficiari/beneficiària del Reciclatext de primària del 
municipi corresponent. 
 
Novè 
L’alumnat empadronat i amb residència efectiva al municipi que s’incorpori al llarg del 
curs escolar s’haurà de posar en contacte amb l’AMPA de l’institut per sol·licitar els 
llibres corresponents de la bossa del RECICLATEXT.  
 
Desè  
Els/les alumnes que no puguin acreditar empadronament i residència efectiva al 
municipi, hauran de pagar els llibres de text del curs en què s’incorporin. Aquest import 
no els serà retornat, donat que la gratuïtat dels llibres de text que proporciona 
l’Ajuntament és només per a l’alumnat empadronat i amb residència efectiva al 
municipi.  
Per incorporar-se al circuit del RECICLATEXT, l’alumne/a haurà de lliurar a l’AMPA, un 
cop finalitzi el curs escolar d’entrada en el sistema, la totalitat dels llibres adquirits. 
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A partir d’aquest moment, acomplint els requisits establerts al punt vuitè, l’alumne/a 
passarà a ser beneficiari/beneficiària  a tots els efectes del projecte  RECICLATEXT. 
 
Onzè  
Amb la finalitat de dotar de recursos al sistema es crea una quota anual de 
manteniment gestionada per l’AMPA de l’institut. Serà requisit indispensable per 
gaudir de la gratuïtat dels llibres de text haver abonat la quota anual de manteniment 
per alumne/a en el termini establert.  
 
La quota de manteniment s’haurà d’abonar en el compte bancari específic i en el 
termini que indiqui l’AMPA. Els nous alumnes residents al municipi, hauran d’abonar la 
quota de manteniment, tant punt s’incorporin a l’institut al compte bancari indicat per 
l’AMPA.  
 
La quota de manteniment té com a objectiu: 
 
1. Conscienciar  les famílies i l’alumnat de la necessitat de tenir cura dels llibres. 
 
2. Dotar de recursos el sistema per garantir la reposició, adquisició i conservació dels 

llibres de text. 
 
La quota de manteniment es destinarà cada any a substituir els llibres de text de cada 
curs que resultin inservibles per causes alienes a l’alumnat. 
 
Quota a pagar per l’alumne/a que participa en el projecte:  
  
Alumnes de 1r a 3r d’ESO: 50€ anuals per alumne/a en concepte de quota de 
manteniment.  
 
Alumnes de 4t d’ESO: 100€ anuals distribuïts de la següent manera: 
o 50€ anuals en concepte de quota de manteniment,  
o Més 50€ anuals en concepte de dipòsit. L’objectiu del dipòsit és  garantir la 

devolució de la totalitat dels llibres al finalitzar l’ESO. Els 50€ de dipòsit seran 
retornats al finalitzar el curs, un cop s’hagin tornat tots els llibres en perfecte estat. 

 
En  cas que els llibres no puguin ser reutilitzats: 
 
Per causes imputables a l’alumne/a: en aquest cas la família de l’alumne/a haurà 
de pagar l’import íntegre del llibre, que li serà descomptat dels 50€ de dipòsit. 
Aquest import serà el fixat per la distribuïdora de llibres en el moment de la seva 
adquisició. 
 
Per causes no imputables a l’alumne/a. En aquest cas la Comissió de Llibres,  
valorarà cada cas i,  si ho estima,  proposarà la substitució del llibre amb càrrec al 
fons constituït amb la quota de manteniment.  

mailto:ajuntament@santacristina.cat
mailto:ajuntament@platjadaro.com


 

 

 

 

 

  

 5 
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

Pl. Catalunya, 1 

17246 Santa Cristina d’Aro 

Telèfon 972 83 70 10 

E-mail: ajuntament@santacristina.cat 

http://www.santacristina.cat 

AJUNTAMENT 
DE 

CASTELL-PLATJA D’ARO 
(GIRONA) 

 

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 

C/.Verdaguer,4 

17250 PLATJA D’ARO 

Telèfon 972 817 284 

Fax 972 825 553 

E-mail: ajuntament@platjadaro.com 

http://www.platjadaro.com 

AJUNTAMENT 
DE 

SANTA CRISTINA 

D’ARO 

A.M.P.A. 

INSTITUT 
RIDAURA 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Institut Ridaura 

 
Dotzè 
La Comissió de Llibres assignarà abans de l’inici del curs escolar els llibres 
corresponents a cada alumne/a d’acord amb criteris d’equilibri d’ús dels paquets 
assignats. L’alumnat trobarà els llibres de text a l’institut a l’inici de curs. Aquest 
sistema garanteix llibres de text per a tot l’alumnat que participa en el Projecte i 
evita molèsties innecessàries. 
 
Tretzè 
Qualsevol tipus de comportament incívic suposarà l’exclusió immediata del projecte 
RECICLATEXT del beneficiari/beneficiària.   

mailto:ajuntament@santacristina.cat
mailto:ajuntament@platjadaro.com

