Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)
Comissió de Llibres

A totes les famílies del Institut Pere Ribot:
Ens adrecem a vosaltres per recordar-vos que des de l’AMPA, d’acord amb el Consell
Escolar, continuem el projecte de socialització de llibres de text i de lectura, i que té com a
objectius principals:
•
•
•
•
•
•

Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres escolars.
Fomentar la responsabilitat i la cura del material.
Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.
Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
Millorar quantitativament i qualitativament els recursos didàctics disponibles al
centre.
En aquesta taula es mostra l’estalvi (*) aproximat que suposa la socialització dels llibres
en el proper curs 2012 – 2013, per els alumnes d’ESO:
1r

2n

3r

130 €
100 €
160 €
3 de text
3 de text
4 de text
9 de lectura 8 de lectura 7 de lectura

4t
95 €
2 de text
7 de lectura

(*) Per gaudir d’aquest estalvi cal pagar la quota de socialització i de l’AMPA.

Per facilitar la compra de la resta de llibres, l’AMPA ha arribat a un acord amb la llibreria
Índex on podreu adquirir directament els llibres, a preus especials per les famílies de
l’Ampa.
D’altra banda, pel que fa a la resta de llibres no socialitzats, l’Ampa també organitza un
servei de recollida i lliurament. Cal que tingueu molt clar que no ens fem responsables de
l’estat d’aquests llibres i que no sabem amb antelació els nombre d’exemplars que us
podrem donar. Des de l’Ampa us animem a participar en aquest projecte, que complementa
el de socialització, aportant els llibres dels vostres fills. Quants més llibres aportem les
famílies més exemplars podrem repartir.
Porteu-nos els llibres els dies 2 i 3 de juliol de 18:30h. a 20:30h.
Si heu portat llibres veniu a recollir-los el dia 9 de juliol de 18:30h. a 20:30h.
Si no has portat llibres o faràs 1r. d’ESO vine el dia 10 de juliol de 18:30h. a 20:30h.
Gràcies per la vostra col·laboració.
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