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DOCUMENT D’ADHESIÓ AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
 Cal tornar aquest document sencer, omplert i signat, al tutor abans del
16 de març
Per la present, el pare/mare/tutor ...................................................................................... de l’alumne
.................................................................................................... del curs actual (2016-2017) ................
m’adhereixo al PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES a partir del curs 2017-2018 i fins a la
finalització de l’etapa de Primària (fins a 6è). Em comprometo al compliment de la normativa del
projecte que he rebut i llegit , així com a:






Fer un bon ús dels llibres i mantenir-los en bon estat.
En cas de pèrdua o deteriorament (per qualsevol circumstància), restituir-los.
En acabar el curs, deixar els llibres a l’escola, havent esborrat tot el que estigués escrit.
Abonar el prepagament de 50€ durant el curs actual
Abonar al setembre següent la diferència fins la quota de socialització del curs concret

* La paga i senyal de 50 € i la diferència fins a la quota final en principi serà cobrada en els rebuts de
l’escola dels mesos d’abril i setembre

Còpia per a la família

DOCUMENT D’ADHESIÓ AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
Per la present, el pare/mare/tutor .................................................................................. de l’alumne
.................................................................................................... del curs actual (2016-2017) ................
amb telèfon de contacte ....................................................
Correu electrònic ..............................................................
M’adhereixo al PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES a partir del curs 2017-2018 i fins a la
finalització de l’etapa de Primària (fins a 6è). Em comprometo al compliment de la normativa del
projecte que he rebut i llegit , així com a:






Fer un bon ús dels llibres i mantenir-los en bon estat.
En cas de pèrdua o deteriorament (per qualsevol circumstància), restituir-los.
En acabar el curs, deixar els llibres a l’escola, havent esborrat tot el que estigués escrit.
Abonar el prepagament de 50€ durant el curs actual
Abonar al setembre següent la diferència fins la quota de socialització del curs concret
Sant Feliu de Llobregat, .......... d .............................. de 2017

Signatura del pare/mare/tutor

Còpia per a l'AMPA

