Curs 2021-22

Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació
Primària i Ensenyaments Elementals de Música.
El Projecte es va iniciar durant el curs 2008/09 sota l’impuls de la Conselleria d’Educació i del
Consell Escolar del centre com a Programa de Reutilització de llibres de text. Durant aquests
anys s’ha anat ampliant, formant l’actual projecte.
A partir del curs 2016-17 el Projecte Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i
d’instruments musicals, amb l’aprovació del Consell Escolar, es fa extensiu i obligatori per a
tot l’alumnat.
El Fons inclou el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic (Conselleria
d’Educació i Ministeri d’Educació i Formació Professional). És de titularitat del centre i es
renova i amplia cada curs escolar amb nous llibres de text de Primària i EEM, llibres de
consulta, biblioteca i recursos didàctics per a les aules, material didàctic manipulable,
informàtic (chromebooks) i la creació d’un banc d’instruments musicals.
Amb la participació al programa l’estalvi de les famílies en la compra dels llibres de text és
d’una mitjana de 200€ per alumne i curs escolar.

Abans del 15 de juny de 2021 s’ha de fer per a cada alumne l’aportació de la
quota anual que li correspon del Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics
i d’instruments musicals d’Educació Primària i Ensenyaments Elementals de
Música, aprovades per el Consell Escolar per al curs 2021-22:
1r i 2n de Primària + iniciació EEM

125’00 €

3r, 4t, 5è i 6è de Primària + EEM

100’00 €

4t, 5è i 6è de Primària

80’00 €

Transferència bancària,
indicant el nom de l’alumne, el curs que farà de primària i si cursa Ensenyaments Elementals de
Música a 4t ,5é i 6è de primària.

BANKIA ES05 2038 3280 8660 0001 3035
Aquesta aportació és independent de l’aportació anual per material fungible, regulada per
normativa i que s’ha de fer a l’inici de curs (Setembre 2021)

Equip Directiu CEIPIEEM Son Serra
14 de maig 2021

Curs 2021-22

Fondo de Libros, recursos didácticos, tecnológicos y de instrumentos musicales de
Educación Primaria y Enseñanzas Elementales de Música.
El Proyecto se inició durante el curso 2008/09 bajo el impulso de la Conselleria de Educación y
del Consejo Escolar como Programa de Reutilización de libros de texto. A lo largo de estos años
se ha ido ampliando, formando el actual proyecto.
A partir del curso 2016/2017 el Proyecto Fondo de Libros, recursos didácticos, tecnológicos y
de instrumentos musicales, con la aprobación del Consejo Escolar se hace extensivo y
obligatorio para todos los alumnos.
El Fondo incluye el Programa para la financiación de libros de texto y material didáctico
(Conselleria d’Educació y Ministerio de Educación y Formación Profesional). Es de titularidad del
centro y se renueva y amplía cada curso escolar con nuevos libros de texto de Primaria y EEM,
libros de consulta, biblioteca y recursos didácticos para las aulas, material didáctico
manipulable, informático (chromebooks) y la creación de un banco de instrumentos musicales.
Con la participación en el programa, el ahorro de las familias en la compra de los libros de
texto es de una media de 200€ por alumno y curso escolar.

Antes del día 15 de junio de 2021 se debe hacer para cada alumno, la aportación de
la Cuota anual Fondo de libros, recursos didácticos, tecnológicos y de instrumentos
musicales de Educación Primaria y Enseñanzas Elementales de Música, aprobadas
por el Consejo Escolar, curso 2021-22:

1º y 2º de Primaria + iniciación EEM

125’00 €

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria + EEM

100’00 €

4º, 5º y 6º de Primaria

80’00 €

Transferencia bancaria:
indicando el nombre del alumno/a , el curso de primaria-EEM que realizará el 2021-22 y si
cursa enseñanzas elementales de música en los cursos de 4º, 5º y 6º de primaria.

BANKIA ES05 2038 3280 8660 0001 3035
Esta aportación es independiente de la aportación anual para material fungible que se hace a
inicio de curso (Septiembre 2021)

Equip Directiu CEIPIEEM Son Serra
14 de mayo 2021

