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28 de febrer del 2017
Ref. Socialització de llibres

A/A dels pares i mares dels alumnes de 2n, 3r, 4t i 5è de Primària

Benvolgudes famílies!
Com ja sabeu, el PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ de llibres és una realitat
consolidada a la nostra escola: la major part de les famílies hi estan
adherides, i el grau de satisfacció és molt bo. Una realitat gràcies a les
famílies, el centre i l’AMPA. Preparant la socialització pel curs vinent 20172018, us informem de les actuacions que tenim per davant:
1.- Reunió informativa pels pares i mares d’alumnes de 2n de primària, ja
que s’entra en el projecte a partir de 3r, el curs vinent.
2.- Els alumnes de 3r, 4t i 5è ja adherits al projecte es consideren
automàticament adherits de cara al proper curs 2017-2018. El cobrament
de la bestreta de 50€ pel curs 2017-2018 es realitzarà dins el rebut
mensual de l’escola del proper mes d’abril.
El cas particulars de famílies de 3r, 4t i 5è de Primària no adherides al
projecte encara i que s’hi vulguin afegir poden enviar en els propers dies
un correu a ampavergesalut@gmail.com i el seu cas serà atès.

3.- Els llibres socialitzats aquest curs 2016-2017 es recolliran els últims
dies a classe, amb el mateix sistema que l'any passat. Hauran d’estar en
bon estat i esborrats en el cas que estiguin escrits. Si no es retornen,
s’hauran de restituir.

4.- Al setembre, dins el rebut de l’escola de setembre, s’haurà de pagar el
que manqui per completar la quota 2017-2018 de socialització, que serà
molt semblant a la d’aquest curs 2016-2017.
5.- Els vostres fills rebran els llibres socialitzats el primer dia de classe, a la
mateixa aula.

Us volem recordar que aquest projecte de tots comporta molta feina,
de diferent tipologia, i per a la qual en alguns moments calen moltes
mans (per exemple per a preparar o revisar llibres). Com més pares i
mares hi siguem, més aviat s’acabarà la feina; a més, és una bona
manera de coordinar interessos i necessitats d’aula entre famílies, l’AMPA i
la resta de membres de l’escola. Podeu enviar un correu electrònic a
ampavergesalut@gmail.com oferint la vostra col·laboració.
Aprofitem l’avinentesa per donar les gràcies als pares i mares que han
cregut en aquest projecte i han fet possible la seva implantació i la seva
continuïtat.
Gràcies a tothom i continuarem en contacte.

AMPA I DIRECCIÓ

