
 

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 a més, té com a objectiu reduir la despesa familiar, amb un 
estalvi per a les famílies d’entre un 24% i un 81%. 

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 l’alumnat 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’infant com la família han de tenir cura dels llibres reutilitzats. Per culpa de la situació de confinament, encara no s’ha 
decidit com es farà la devolució dels llibres a l’AFA. Us la comunicarem quan tinguem més informació. 

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@afamallorca.cat. 

QUI ES POT ACOLLIR AL RE-PASSA’L? 
S’HI PODEN ACOLLIR TOTES LES FAMÍLIES MEMBRES DE L’AFA. 

L’alumnat de P3, P4 i P5:  NOVETAT!!!!!  

No faran ús de llibres, però com a novetat, és necessari  que les famílies que volen participar al projecte de reutilització de 
llibres a primària, estiguin adherides al projecte Repassa’l des d’infantil (Curs 2020-2021). Per aquest motiu les famílies que 
vulguin reutilitzar llibres a primària i per tant beneficiar-se dels descomptes que ofereix el projecte, han d’inscriure’s al 
projecte a partir del  proper curs (2020-2021).  

Alumnat de 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. Els llibres de lectura de 2n, però si que formen part del projecte Re-passa’l. 

Alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è: 

Els llibres de text d’aquests cursos poden reutilitzar-se. Les famílies podran adquirir tot el lot (llibres de text, quaderns i 
agenda) a un preu molt més reduït que no pas si l’adquirissin pel seu compte. Els llibres de lectures no estan inclosos dins del 
projecte Re-passa’l.  
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En cas que no s’hagi sigut soci de l’AFA durant les cursos previs a data d’adhesió al projecte 
Repassa’l, s’haurà de pagar les quotes de l’AFA prèvies al curs en què es vol entrar al projecte.  

QUOTES 
 

CURS                        PREU EDITORIAL                              REPASSA’L (PREU AFA)                                                   ESTALVI 

P3 a P5                                -                                     2€ - 

1r                                      65,41€ 50€ 24% 

2n                                     65,41€ 50€ 24% 

3r                                    181,87€ 40€ 78% 

4t                                    198,08€ 40€ 80% 

5è                                   209,59€ 40€ 81% 

6è                                   196,74€ 40€ 80% 

Davant  la crisis econòmica que estem vivint,  hem ajustat tot el possible la quota del projecte. Si alguna família té algun 
impediment per fer front al pagament en les dates establertes, us podeu posar en contacte amb la secretària de l’AFA, per 
fraccionar el pagament de la quota de l’AFA. 

TERMES D’INSCRIPCIÓ 
 

PER ADHERIR-SE AL PROJECTE RE-PASSA’L, CAL QUE LES FAMÍLIES: 
 
P3-P4-P5. SIGUIN MEMBRES DE L’AFA I PAGUIN 2€ (70€+2€) 

• Totes les famílies cal que confirmeu la vostra adhesió a l’AFA  i al projecte Repassa’l pel proper curs 2020/21.  
 
1r a 6è SIGUIN MEMBRES DE L’AFA I PAGUIN LA QUOTA DEL RE-PASSA’L (70€+ quota curs que 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 2020/21. L’adhesió al projecte, com passa amb a la quota de l’AFA, es renovarà de 
forma automàtica, en cas que no s’indiqui el contrari. Recordeu que tot l’alumnat que faran 1r i estiguin interessats 
en formar part del projecte, han d’omplir la butlleta d’inscripció.  

• Les famílies que l’any anterior no van omplir el full d’inscripció i les NOVES famílies que vulguin adherir-se al 
projecte RE-PASSA’L hauran d’omplir la butlleta d’inscripció o fer un manuscrit signat i enviar-ho al correu 
electrònic de l’AFA fins el DIUMENGE 10  DE MAIG. 

• La butlleta d’inscripció us la podreu descarregar des de la pàgina web de l’AFA o a través del correu electrònic que 
us enviarem. També adjuntem un model de manuscrit per als que no puguin imprimir. 

• En cap cas s’acceptaran sol·licituds després del 31 de maig. 

 
CALENDARI

 
4  al 10 de MAIG 

 
20 DE MAIG  15 DE JUNY SETEMBRE 

NOVES ADHESIONS: 
Enviar la butlleta o manuscrit 

d’inscripció 
 a secretaria@afamallorca.cat 

Cobrament per 
domiciliació de la 

quota de l’AFA (70€+ 
2€ infantil) 

Cobrament per 
domiciliació de la quota 

del projecte  
RE-PASSA’L 

L’alumnat rebrà el seu 
lot de llibres i 

quaderns a classe 
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