Un total de 42.000 euros per ajudes al fons de reutilització de llibres i a infantil
divendres, 6 de novembre de 2015 09:49

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Educació, ha tret les ajudes econòmiques per al
fons de reutilització llibres de text per al curs 2014-2015. En total la institució insular destinarà
42.000 euros a aquesta convocatòria que es dedica «a la concessió de subvencions per a
l’adquisició dels llibres per als fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i
secundària, així com ajuts individuals per a l’adquisició de llibres de text per als estudiants que
cursin estudis d’educació infantil, a Formentera, per al curs 2014-2015, i que estiguin
empadronats en aquesta illa», segons ha declarat la consellera d'Educació, Susana Labrador.

La consellera ha explicat que s'ha produït un retard en aquesta convocatòria perquè «s'han
introduït uns canvis a les bases reguladores, consensuats entre el Consell i els centres
escolars de l'illa, i aquest tràmit ha allargat el procés». Les ajudes per aquest curs 2015-2016
es trauran durant el curs escolar com és habitual, segons ha manifestat. Labrador ha destacat
que l'objectiu d'aquesta subvenció és «promoure l’ús solidari i cooperatiu dels llibres de text
reutilitzables així com ajudar a les famílies amb més càrregues o menys recursos».

Famílies nombroses i monoparentals
Es poden beneficiar de les ajudes els centres educatius de primària i secundària de l’illa de
Formentera que desenvolupin el programa de reutilització de llibres de texts, així com l'alumnat
que cursi estudis d’educació infantil a l'illa, l'alumnat que sigui membre de família nombrosa
que cursi estudis d’educació infantil, de primària, o de secundària, a Formentera, i que formin
part del programa de reutilització dels llibres de text, i l'alumnat que sigui membre de família
monoparental que cursi estudis d’educació infantil, de primària, o de secundària, a l’illa, i que
formi part del programa de reutilització dels llibres de text.

Sol·licituds fins al 10 de desembre
Els centres públics rebran 70 euros per a alumnat adscrit de primària i 90 euros per a alumnat
adscrit de secundària. En el cas de l’alumnat d’educació infantil el Consell pagarà fins al 50%
de l’import de la factura, i en el cas de famílies nombroses i monoparentals, fins al 100% de
l’aportació al fons. Els interessats poden recollir les sol·licituds a l'OAC, el termini per
entregar-les és fins al 10 de desembre. Les subvencions es concediran en règim de
concurrència competitiva.
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