
 

RE-PASSA’L 

PROJECTE PER A LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 
El projecte RE-PASSA’L és un programa de reutilització de llibres de text. Promou els 
valors de la solidaritat, la responsabilitat, el respecte al bé comú, la cooperació i la 
sostenibilitat. A més, té com a objectiu reduir la despesa familiar, amb un estalvi per a 
les famílies entre un 13% i un 74%. 

Consisteix a reutilitzar els llibres que a final de curs es trobin en bon estat i obtenir els 
llibres de text i els quaderns d’exercicis nous a preus més reduïts pel fet de comprar-
los en grup. Els quaderns d’exercicis s’adquireixen nous cada any perquè no es poden 
reutilitzar. 

L’adhesió a aquest projecte és totalment voluntària, tot i que cal ser membre de l’AFA 
per poder beneficiar-se’n.   

COM FUNCIONA? 

 
Cada curs, la Vocalia de Socialització revisa els llibres que serviran per al curs següent i determina quins han de ser substituïts, 
ja sigui pel seu mal estat o per canvis en el programa educatiu.  

La Vocalia s’encarrega del procés de compra de material i de la distribució entre els alumnes de tots els llibres i quaderns que 
els caldran durant el curs. 

Les famílies paguen una quota per curs, molt inferior a la despesa que haurien d’assumir si 
compressin tot els llibres pel seu compte 

Tant l’alumne com la família han de tenir cura dels llibres reutilitzats. A final de curs, els nens portaran els llibres a casa i els 
tornaran en bon estat. Caldrà que n’hagin esborrat les anotacions, hagin reparat els possibles desperfectes i els hagin folrat de 
nou (NO amb ironfix). Per la vostra comoditat, a la secretaria de l’AFA podreu comprar els folres adequats. Els llibres reutilitzats 
també seran revisats a classe per la resta d’alumnes i pels responsables de l’AFA. 

Els llibres en mal estat hauran de ser abonats per les respectives famílies.  

Cal destacar que la Vocalia està conformada per voluntaris que no perceben cap remuneració. Si hi voleu col·laborar, podeu 
apuntar-vos a la secretaria de l’AFA o per correu a secretaria@ampamallorca.com. 

QUI ES POT ACOLLIR AL RE-PASSA’L? 

S’HI PODEN ACOLLIR TOTES LES FAMÍLIES MEMBRES DE L’AFA. 

Els alumnes de P3 i P4 no faran ús de llibres 

Alumnes de P5, 1r i 2n: 

Els llibres d’aquests cursos no es poden reutilitzar, perquè funcionen amb fitxes i similars. Tot i així, les famílies es beneficien 
d’un preu més reduït en aquest material. El llibre de lectura de 2n, però, si que forma part del projecte Re-passa’l. 

Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è: 

Els llibres de text d’aquests cursos poden reutilitzar-se. Les famílies podran adquirir tot el lot (llibres, quaderns i agenda) a un 
preu molt més reduït que no pas si l’adquirissin pel seu compte. 
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A partir de 3r, si no s’ha socialitzat en anys anteriors s’hauran d’abonar les quotes de l’AFA pendents 
de liquidar + 10€ corresponents la quota de socialització dels cursos de P5 a 2n. 

 
 

CURS PREU EDITORIAL 
RE-PASSA’L  
(PREU AFA) ESTALVI 

P5 13,82€ 12€ 13% 

1r 100,08€ 78€ 22% 

2n 147,02€ 113€ 23% 

3r 220,75€ 70€ 68% 

4t 245,50€ 70€ 71% 

5è 257,94€ 70€ 73% 

6è 264,32€ 70€ 74% 

 

TERMES D’INSCRIPCIÓ 
 

PER ADHERIR-SE AL PROJECTE RE-PASSA’L, CAL QUE LES FAMÍLIES: 
 

1. SIGUIN MEMBRES DE L’AFA (QUOTA DE 70€ PER FAMÍLIA, NO PER NOMBRE DE FILLS) 

· Tot i que ja sigueu membres de l’AFA, aquest any 2018 encara és necessari que confirmeu la vostra adhesió cada any. 
A PARTIR DE 2019 la adhesió es renovarà de forma automàtica, en cas que no s’indiqui el contrari 

2. PAGUIN LA QUOTA DEL RE-PASSA’L (SEGONS CURS) 

· Les famílies que vulguin adherir-se al projecte RE-PASSA’L hauran d’omplir la butlleta d’inscripció que adjuntem a 
continuació i lliurar-la a la secretària de l’AFA o dipositar-la a la bústia blanca fins el DIMECRES, 2 DE MAIG. 

· Tot i que hagueu participat en el projecte RE-PASSA’L anteriorment, és necessari que retorneu la butlleta signada cada any. 
A PARTIR DE 2019 la adhesió es renovarà de forma automàtica, en cas que no s’indiqui el contrari 

· Les famílies que presentin la butlleta després del termini previst hauran d’assumir un sobrecost de 20€ per cobrir les 
despeses derivades de l’atenció personalitzada. En cap cas s’acceptaran sol·licituds després del 31 de maig. 

 
CALENDARI

 
24 d’ABRIL al 2 de MAIG 

 
7 DE MAIG  5 DE JUNY 20 i 21 DE JUNY SETEMBRE 

Lliurar la butlleta 
d’inscripció: 

 a la secretària de l’AFA 
o dipositant-la a la bústia 

blanca 

Cobrament per 
domiciliació de 

la quota de 
l’AFA (70€) 

Cobrament per 
domiciliació de la 

quota del 
projecte  

RE-PASSA’L 
(segons curs) 

Les famílies 
tornaran els 

llibres folrats a 
l’escola (mai 
amb ironfix) 

Cada alumne 
rebrà el seu lot 

de llibres i 
quaderns a 

classe 



 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL PROJECTE RE-PASSA’L I A L’AFA 

IMPORTANT: En cas que no vulgueu participar en el projecte RE-PASSA’L però sí que vulgueu fer-vos socis de l’AFA, 
ja sigui per primera vegada o per renovar la vostra afiliació, marqueu només la casella on s’indica AFA. 

Nom i cognoms de l’alumne/a / dels alumnes: 
 

 
 

 

 
Curs/os que farà/faran l’any vinent (2018-2019): 
 

 

 
Marqueu amb una creu l’opció a la qual voleu adherir-vos:  

  AFA + LLIBRES 

  AFA 

Dades bancàries:  
 
      IBAN   

E S   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

 

 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor: 

 

DNI:  
 

Telèfon de contacte:  
 
Les quotes es cobraran mitjançant domiciliació bancària i es renovaran anualment de forma automática. Qualsevol canvi relatiu 
a les dades de cobrament o baixa ha de comunicar-se a la Secretaría de l’AFA per escrit abans del 20 de març de 2019. 
Les dades personals tractades per gestionar la relació amb l’associat i, si s’escau, remetre-li informació comercial per mitjans 
electrònics, es conservaran fins a la fi de la relació, baixa de l’associació o els terminis legals. L’associat pot exercir els seus 
drets mitjançant un escrit dirigit a l’AFA ESCOLA MALLORCA, Ref. Dades Personals, que podrà ser dipositat a la bústia de l’AFA 
localitzada a L’ESCOLA MALLORCA, amb domicili a c/Londres, 64, 08036 Barcelona, o mitjançant un e-mail a l’adreça 
secretaria@ampamallorca.com. En la sol·licitud de l’exercici d’aquests drets s’haurà d’incloure, a més de la petició en que es 
concreti la sol·licitud i la data, el nom i cognoms de l’interessat/ada, la signatura del mateix/de la mateixa i una fotocòpia 
llegible del seu document nacional d’identitat o document equivalent que l’identifiqui. 

 
Barcelona,     ________  de      _________________    de 2018 

 
Signatura:  
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