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Document d’adhesió al Projecte Cooperatiu de socialització de material escolar 

 

 

Els pares de l’alumne .................................................. de  ................... curs ens 

comprometem a participar en el Projecte de socialització de material escolar  en els 

termes següents. 

 

1. Estem d’acord a que el nostre fill/a participi del projecte de material escolar 

socialitzat. 

 

2. El nostre fill/a  tindrà dret a l’inici de cada curs escolar a disposar d’un lot de 

material i al llarg del curs se li anirà donant tot el material que, a criteri del 

professorat, necessiti. 

 

3. Ens comprometem a ajudar el nostre fill/a a conservar en bon estat el material 

cooperatiu i a reposar-lo en cas de pèrdua o d’haver-ne fet un mal ús. 

 

4. Ens comprometem a abonar les quotes anuals que indiqui l’AMPA i l’Escola. 

 

5. Tindrem el dret  a la participació de forma automàticament prorrogable fins al 

final de l’escolarització del nostre fill/a. 

 

6. L’incompliment dels compromisos suposarà la no participació el curs següent: 

 

 En el programa de llibres socialitzats 

 En les activitats extraescolars de l’AMPA 

 En els descomptes que ofereix l’AMPA als socis 

  

 

Vilalba Sasserra, juny de 2014 

Signatura: pare/mare o tutor legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemplar  per a la família 
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*Es prega retornar  aquest full signat abans del dia 17 de juny al tutor/a del seu 

fill/a. 

Exemplar  per a l’escola 


