DOCUMENT ADHESIÓ PROJECTE
SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

La família ................................................................

de l’alumne/a ......................

…………………………………………………………………………, del curs…….
(marcar una de els dues opcions)
⃝ SI

s’adhereix al projecte de socialització de llibres

⃝ NO s’adhereix al projecte de socialització de llibres

La participació en aquest projecte comporta els següents compromisos:
1- Ser membre de l’Ampa i estar al corrent de pagament de totes les quotes
d’AMPA establertes
2- Cada alumne adherit a aquest projecte rebrà un lot de llibres. És possible
que en algun cas, enlloc de llibre es rebi un dossier fotocopiat (*) i
enquadernat del llibre de text.
3- No es podrà subratllar ni escriure, ni ens els libres ni ens els dossiers
fotocopiats, a excepció de que puntualment sigui imprescindible i, en
qualsevol cas, sempre es farà en llapis que es pugui esborrar .
4- Les famílies ajudaran al seu fill/a a mantenir en bon estat el lot de llibres
socialitzats, i a pagar l’import fixat per l’AMPA en cas de pèrdua o
deteriorament per mal ús (15€)
5- En el cas de que l’Ampa requereixi la seva ajuda i participació per revisar
l’estat dels llibres, les famílies es comprometen a col·laborar-hi.
6- En cas de causar baixa de l’escola, es retornaran tots els llibres ; en cas
contrari s’haurà d’abonar els imports que l’Ampa estableixi pels llibres no
retornats.
7- A partir de la data signada i fins al final de la seva escolarització a l’escola,
l’alumne/a tindrà dret a disposar d’un lot de llibres susceptible de ser
socialitzat, sempre que es mantingui l’abonament de les quotes fixades per
l’Ampa i sempre que es compleixin els compromisos d’aquest document.
Sant Cugat del Vallès, a ………………………

Nom pare/mare/tutor:

Signatura

(*) Tots els dossiers de llibres que text que han estat fotocopiats compten amb expressa autorització
emesa per l’editorial i pel Centro español de derechos reprográficos (CEDRO)
(*)El projecte de socialització de llibres NO inclou els quaderns d’exercicis, només llibres de text

