
SOCIALITZACIÓ     DE     LLIBRES  
 
Un curs més seguim dins del programa de socialització de llibres i us agrairem que llegiu amb 
deteniment aquest full.
La  participació  en  el  projecte  és  voluntària  i  implica  la  plena  acceptació  de  la  normativa 
reguladora (veure Reglament al blog de l’AMPA).
Us recordem que el programa proporciona als nens i nenes adherits:
 

● Llibres de lectura de P5, 1r i 2n.
● Gairebé tots els llibres pels alumnes de 3r a 6è, inclosos els diccionaris.
● Hi serà ben rebut tot el que s’hi vulgui afegir, encara que no hi hagi participat en 

anys anteriors. La bona marxa del programa només és possible amb la implicació de 
tots, per això durant la primera quinzena de juny els mestres us lliuraran els llibres 
utilitzats perquè els  reviseu abans de deixar-los a l’escola.  A tots ens agrada rebre 
llibres en bon estat i per tant en el cas que tingueu alguna incidència us agrairíem que 
ens ho comuniquéssiu al correu de l’AMPA.

● Recordeu  que  tots  els  llibres  seran  revisats  i  en  cas  que   no  puguin  tornar  a  ser 
reutilitzats per causes imputables a l’alumne s’haurà de pagar l’import íntegre del llibre 
per part de la familia. Si aquest pagament no es produís, quedarà exclòs del programa. 

● Les quotes per al curs 2014-2015 (sense increment respecte el curs passat) són:

CURS ESCOLAR QUOTA juny 2014 NOVES INCORPORACIONS (*)

P5 10€ -

1r 15€ 20€

2n 15€ 27,5€

3r 35€ 55€

4rt 35€ 72,5€

5è 40€ 95€

6è 40€ 115€

(*) El concepte noves incorporacions significa que són alumnes que s’han adherit al projecte a un 
nivell superior que P5.  El càlcul de la quota és la quota anual més la meitat de les quotes 
corresponents als cursos anteriors. Així per exemple un nen que s’incorpori a 3r pagaria els 35€ 
corresponents pel curs més la meitat de la quota de 2n (7,5€), la meitat de la de 1r (7,5€) i la meitat 
de P5 (5€) és a dir 55€ en total.



Us agrairem que feu efectiva la quota segons el curs que el vostre fill/a farà el proper curs. Cal 
fer l’ingrés al compte de l’AMPA abans     del     dia   5   de     Juny   a través de ServiCaixa (codi entitat 
0103209 i  el  NIF G17314611)  o bé per transferència al  compte 2100.1436.13.0200044656. 
Recordeu fer constar a l’ingrés el  concepte llibres,  el nom i curs que farà el 2014-2015 el 
vostre fill/a i dipositar el rebut juntament  amb la inscripció a la bústia de l’AMPA.
 
OBLIGACIONS     DELS     USUARIS  
Si la família s’acull al projecte quedarà compromesa per escrit a acceptar el compliment 
d’uns determinats drets i deures que en trets generals són els següents:
 

● Pagar la quota de socialització de l’AMPA establerta d’acord amb el calendari definit en 
el  reglament.  L’adhesió fora de termini significa que no es garantirà la 
disponibilitat dels llibres a l’inici del curs escolar.

● Admetre  que  utilitzarà  els  llibres  en  concepte  de  préstec  com  a  usuari,  no  com  a 
propietari.  Cada llibre  porta  una etiqueta  ben visible  que l’identifica  amb el  nom de 
l’alumne que l’utilitza.

● Les famílies són les responsables dels llibres i han de vetllar per evitar que els llibres es 
facin malbé.

● Les famílies hauran de signar el document d’adhesió anual comprometent-se a reposar 
el llibre en cas de pèrdua  o mal ús. En el cas que una família no respecti el compromís 
de restitució dels llibres malmesos, quedarà exclosa del projecte.

● Els llibres reutilitzables es folraran amb folre no adhesiu.
_____________________________________________________________________

 
BUTLLETA D’ADHESIÓ SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 2014-2015

En/na_______________________________________________________________________
amb DNI núm.________________ com a pare / mare / tutor, adhereixo al meu fill/a al programa de 
socialització de llibres de l’Escola Forn d’Anells estant d’acord amb la normativa d’ús.
 
 
 
 
Signatura i data

 

 
Nom de l’alumne

 
Curs 2014-2015

 
 

 

Retornar aquesta butlleta a la bústia de l’AMPA abans del 5 de juny juntament amb el comprovant 
bancari d’ingrés de la quota.


