PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
Vial 71,nº 2
07100 Sóller
Illes Balears
Tel.971630372

PRIMÀRIA

Sóller, 4 de juny de 2018
Benvolgudes famílies:
Com cada curs vos volem animar a adherir-vos novament al programa de reutilització
de llibres pel proper curs 2018/19, així com recordar-vos breument el seu funcionament:
- Es crea un fons de llibres, que són propietat de l’escola, amb una aportació
econòmica per part de les famílies i una altra per part de la Conselleria d’Educació i
Cultura (enguany, la Conselleria aporta al programa de reutilització 50€ per
alumne).
- L’escola cedeix l’ús d’aquests llibres als alumnes adherits al programa durant tot el
curs escolar. Els alumnes es comprometen a fer-ne un bon ús i retornar-los a final
de curs en bon estat (en cas contrari, hauran de pagar una penalització
econòmica).
- Els llibres que són per emplenar no s’han de retornar a final de curs.
La quota d’aportació de les famílies de cara al curs 2018/19 serà de 10€. Consideram
que val la pena seguir apostant per aquest programa ja que suposa un estalvi important
per a l’economia familiar.
Donat que aquest curs la quantitat a aportar és menor que el curs passat, aprofitam per
demanar-vos que pagueu al mateix temps la quota de material del proper curs que són
35€.
Si voleu adherir-vos al programa heu de:
1.- Omplir i retallar la part inferior d'aquest full i donar-lo al tutor/a del vostre fill/a abans
de divendres dia 15 de juny.
2.- Ingressar 45€ (quota de llibres i quota de material) abans de dia 15 de juliol al
següent compte de La Caixa:

Iban: ES02-2100-0047-71-0200115509
Recordau que en fer l’ingrés heu d’indicar com a “concepte”
el nom i llinatges del vostre fill/a i el curs que farà l’any que ve.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------De cara al curs 2017/18 , la família de l’alumne:
..........................................................................................................................CURS:
(Marcar amb una “X”)

Desitja adherir-se al programa de reutilització de llibres
No s’adhereix al programa.

Signatura del pare/mare:

Sóller a ....... de ........................ de 2018

