
 

Av. 8 d’agost, 90 - 07860 Sant Francesc de Formentera 
Tel.: 971 32 12 22 - Correu-e: iesmarcferrer@educaib.eu – www.iesmarcferrer.cat 

 

 

 Declaració  de compromís d’adhesió al Programa de Reutilització de Llibres 
curs 2019-2020 

 
(Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 24 d’abril de 2009 per la qual es regula la implantació del 
Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’alumnat d’ESO) 

 

 

El Sr./ Sra. _________________________________________________ amb document 

d’identitat núm. ___________________ mare/ pare/ representant legal de l’alumne/a  

_____________________________________________ matriculat al curs ____________ 

d’educació secundària obligatòria del centre IES Marc Ferrer es compromet a participar 

en el Programa de Reutilització i creació d’un fons de llibres de text i material didàctic 

amb les condicions establertes a l’article 4.4 de l’Ordre esmentada:  

“(...) l’alumnat haurà de fer el dipòsit establert en l’article 3.2.c 

d’aquesta ordre. (...) Quan acabi l’etapa o deixi de formar part del fons 

de llibres recuperarà el dipòsit totalment o parcialment, depenent de l’ús 

que n’hagi fet.” 

 

Formentera, ______ de ___________________ de 2019 

 

 

Signatura  
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APORTACIÓ de les famílies per al Programa de Reutilització de Llibres 

curs 2019-2020 
 

Alumne/a  

Curs  1r   2n   3r   4t 
Mare/pare/tutor/tutora 
que realitza l’aportació 

 

Quantia aportació 252,00 € 

Opcions per realitzar el 
pagament 

1. A través dels caixers de La Caixa amb el document d’ingrés amb codi de barres 
facilitat pel centre. 
2. Transferència bancària (des d’oficina, caixer o banca online) al compte de la Caixa 
IBAN: ES36 2100 0187 1202 0027 4427, indicant el nom de l’alumne/a i Programa 
reutilització llibres. (Entitat: 0511890) 

Termini per lliurar a 
l’Institut el justificant 
de pagament 

fins al 10 de juliol 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ruta  d’accés per fer el pagament al caixer:  

Caixers de Caixabank / Servicaixa - Introduir targeta - Pagaments / Impostos - Pagaments amb codi de barres 

 
 

IES MARC FERRER – Programa reutilitzacio llibres de text- 252,00 € - Entitat 0511890 

 

 
 

Forma de pagament - SERVICAIXA - Pagament amb codi de barres - Introduir Alumne/a i Curs. 
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