
A més, representa un doble estalvi per a les famílies. Redueix
clarament la despesa econòmica i subministra tot el material escolar
necessari evitant qualsevol gestió per part de les famílies.

Consisteix en reutilitzar tots els llibres de text que es trobin en bon
estat i en comprar els llibres nous i els quaderns d’exercicis, que no es
poden reutilitzar, a preus més reduïts pel fet de comprar-los en grup,
directament a les editorials.

L’adhesió a aquest projecte és totalment voluntària, tot i que cal ser
membre de l’AFA des de 1r curs per poder beneficiar-se’n al llarg de
tota la primària. La incorporació al projecte en cursos superiors,
implicarà abonar les quotes de l’AFA prèvies des de 1r, si no se n’ha
estat soci.

Existeix una acció coordinada entre Escola, alumnes i
famílies, per tal de tenir cura durant l’any dels llibres
reutilitzats i, a final de curs, revisar-los, folrar-los de nou i
entregar-los a la Vocalia de Socialització de l’AFA,
encarregada del projecte RE-PASSA’L.

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

Únicament els llibres de lectures proposats per l’Escola NO
estan inclosos dins del projecte.

En finalitzar el curs escolar, la Vocalia comprova 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. També s’encarrega del procés de compra
(llibres, quaderns i agenda escolar) i de la distribució entre
els alumnes adherits al projecte.

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
electrònic a secretaria@afamallorca.cat.

El projecte RE-PASSA’L és el nostre
programa de reutilització de llibres
de text.

Promou els valors de la solidaritat,
la responsabilitat, el respecte pel bé
comú, la cooperació i la
sostenibilitat.
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TERMES D’INSCRIPCIÓ
• Cal que les famílies SIGUIN MEMBRES DE L’AFA des de 1r fins a 6è I PAGUIN LA QUOTA DEL RE-PASSA’L del curs que els correspon.

• Totes les famílies que actualment esteu adherides al projecte RE-PASSA’L, NO cal que confirmeu la vostra adhesió a aquest projecte pel
proper curs 2021/22. L’adhesió al projecte, similarment a la quota de l’AFA, es renovarà de forma automàtica, en cas que no s’indiqui el
contrari. Recordeu que tots els alumnes que faran 1r i estiguin interessats en formar part del projecte, han d’omplir la butlleta d’inscripció.

• Només les NOVES famílies que vulguin adherir-se al projecte RE-PASSA’L hauran d’omplir la butlleta d’inscripció i enviar-la per correu
electrònic a la secretaria de l’AFA (secretaria@afamallorca.cat) fins el dilluns, 3 de MAIG.

• Les adhesions posteriors al 3 de maig es penalitzaran amb un recàrrec de 20€. En cap cas s’acceptaran sol·licituds després del 31 de maig.

CURS PREU BOTIGA (€) PREU RE-PASSA’L (€) ESTALVI (%)

1r 67,20 50 26 %
2n 65,70 50 24 %
3r 172,40 40 77 %
4t 202,49 40 80 %
5è 199,60 40 80 %
6è 196,31 40 80 %

QUOTES

27 Abril – 3 Maig 7 Maig 4 Juny Setembre

NOMÉS noves adhesions:
Entregar butlleta inscripció

Cobrament per domiciliació 
de la quota de l’AFA (70€)

Cobrament per domiciliació de 
la quota del projecte RE-PASSA’L

Cada alumne rebrà el seu lot 
de llibres i quaderns a classe.

CALENDARI

Sempre ajustem tant com és possible la quota del projecte. Si alguna família no pot
fer front al pagament en les dates establertes, us podeu posar en contacte amb la
secretària de l’AFA, per fraccionar el pagament de les quotes. La totalitat de la quota
s’ha d’abonar abans de començar el curs.

mailto:secretaria@afamallorca.cat


Butlleta Inscripció a l’AFA i al PROJECTE RE-PASSA’L curs 2021/22
• S’ha d’entregar una butlleta d’inscripció per família per correu electrònic a la secretaria de l’AFA (secretaria@afamallorca.cat).
• Existeixen només dues modalitats d’inscripció.
• Marqueu posant una creu en l’opció a la qual voleu adherir-vos:

Vull ser membre de l’AFA únicament (70 € anuals per família)

Vull ser membre de l’AFA i participar en el projecte RE-PASSA’L (70 € anuals per família + quota projecte curs alumne)

• Les famílies ja adherides al projecte durant el curs anterior, NO CAL que presentin anualment la butlleta d’inscripció pel curs vinent. La renovació de les quotes AFA i RE-
PASSA’L pel curs 2021/22 es realitzarà automàticament.

• Les quotes es cobraran mitjançant domiciliació bancària i es renovaran anualment de forma automàtica, si no s’indica el contrari.
• Qualsevol canvi relatiu a les dades de cobrament o baixa ha de comunicar-se a la Secretaria de l’AFA (secretaria@afamallorca.cat) per escrit abans del 3 de Maig.

Nom i cognoms alumne/s Curs a realitzar curs 2021/22

Nom i Cognoms mare / pare / tutor: _____________________________________________________________________________________

E SDades bancàries:        Codi IBAN

DNI: ___________________________________________________________________________________________________________________

Les dades personals tractades per gestionar la relació amb l’associat i, si es cau, remetre-li informació comercial per mitjans electrònics, es conservaran fins a la fi de la relació, baixa de l’associació o els terminis legals. 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, al domicili c/Londres, 64 08036 Barcelona, o
mitjançant un e-mail a l’adreça secretaria@afamallorca.cat. 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 2021 Signatura: 
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