
PROGRAMA BONUS LLIBRE PEL CURS ESCOLAR 2010-2011

   
Per tercer any consecutiu, l Ajuntament de Blanes, amb la col·laboració de les 

associacions de pares i mares, han continuat pel proper curs escolar 2010-2011 el 

programa bonus llibre que consisteix en una aportació amb càrrec a l Ajuntament 

d un import de 35  per als alumnes de primària (de 1r a 6è) i de secundària (de 1r a 

4t d ESO). Aquesta aportació serveix per a finançar un programa de reciclatge i 

socialització de llibres que porten a terme les AMPAS i els centres escolars del municipi. 

Poden gaudir d aquest ajut tots els alumnes de l ensenyament obligatori que en data 

16 de febrer de 2010 estiguin empadronats i escolaritzats al municipi de Blanes.  

L entitat gestora de la venda de llibres és l AMPA, conjuntament amb l empresa 

distribuïdora Llibres-Text. Els pares, en el moment de rebre la factura, els hi és 

descomptat la quantitat de 35  de l import total dels llibres. Si l import de la venda de 

llibres és inferior al bonus llibre en cap cas no s abonen els diners en efectiu.  

En el supòsit que els llibres cedits el curs 2009-2010 no es lliurin en les condicions 

adequades, les AMPAS queden facultades per retenir l import de 35  als efectes de 

reposar els llibres no retornats o malmesos.  

Aquesta campanya de subvencions té per objectiu ajudar les famílies en la despesa 

econòmica per a l educació dels seus fills i filles, tot garantint que tots els alumnes en 

edat escolar obligatòria disposin dels mateixos recursos. Tot i així, representa un 

primer pas d un projecte més ampli, en el qual es vol promoure un model de 

socialització i reciclatge dels llibres de text que fomenti la conservació responsable de 

llibres i materials, la cooperació i l estimació dels llibres per part dels infants.  

És per aquest motiu que l Ajuntament de Blanes ha destinat pel curs 2010-2011 la 

quantitat de 150.000  per al programa Bonus llibre

 

i que ha de permetre 

incentivar el reciclatge i la socialització dels llibres.    


