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MATERIAL DIDÀCTIC I LLIBRES DE TEXT (Primària)
CURS: 2018-2019

El proper curs escolar 2018-2019 continuarem amb el programa de reutilització dels llibres per
l’alumnat de 1r a 6è d’Educació Primària. Com tots sabeu tenim el banc de llibres que anam emprant cada
any i que anam ampliant.
Les quotes a pagar inclouen fotocòpies, adhesió al programa de reutilització de libres, material didàctic
i material manipulatiu per tal de fer més motivador la presentació i comprensió dels conceptes.
* 1r i 2n: La quota a pagar és de 45€. Hem inclòs una part de llibres de lectura que estan dins el
programa de reutilització de llibres i de material de matemàtiques, i també hauran de dur al setembre els
llibres, els quadernets i el material del curs corresponent (veure full adjunt).
* 3r a 6è de primària: La quota a pagar és de 55€. Hauran de dur al setembre els quadernets i el
material del curs corresponent (veure full adjunt).
Per fer el pagament NOMÉS es pot fer a través del banc o bé a través de transferència bancària, fins el
dia 15 de juliol. En cap cas s’agafaran els diners en efectiu a l’escola.
Iban:ES66- 2100 0067 11 0200083317 (La Caixa)
Per pagar a través del caixer automàtic s’han de seguir les instruccions del full adjunt.

*MOLT IMPORTANT:
Indicau nom, llinatges i curs de l’alumne.

Volem animar-vos també a participar més en les dinàmiques i activitats del centre, i per això hi ha un òrgan
que representa el col.lectiu de pares i mares, que és l’Apima, que té un pes important dins la comunitat
educativa. Els beneficiats d’aquesta associació sempre són els vostres fills i filles.
Gràcies per la vostra col·laboració,
L'Equip directiu

● Heu d’entregar el full d’adhesió a la reutilització de llibres i
material didàctic al tutor el primer dia de classe del setembre.
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FULL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I
MATERIAL DIDÀCTIC, CURS 2017-2018
Jo, ______________________________________________________ pare/mare, tutor/a de l’alumne
________________________________________________del curs _______m’adheresc al programa de
reutilització de llibres de text i material didàctic del curs 2018-2019.
Així mateix em responsabilitzo a deixar al centre tots els llibres de text i material que siguin del programa en
bon estat per tal que puguin ser utilitzats per altres alumnes en cursos següents.
En cas de pèrdua llibres o que s’entregui el mes de juny en mal estat em compromet a abonar 20 € per
llibre de text i 10€ per llibre de lectura o per l’estoig de control Mini-Arco, per tal que el centre en pugui
adquirir de nous.

Son Servera, _________________ de 2018.
Signat (pare/mare/tutor legal)

Nom i llinatge:

Recordau que tots els llibres, són propietat de l’escola i a final de curs o en cas de trasllat de matrícula han de quedar 
al
centre.
Al setembre el centre disposarà dels llibres i els cedirà a l’alumnat adherit al programa.

● Entregar aquest full al tutor/a el primer dia de classe del
setembre.

