
 

 

PROGRAMA DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 
 

Benvolgudes famílies de segon, 

 

Us convidem a participar en el programa de SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT que se segueix a la 

nostra escola des de ja fa uns anys, ja que és important pels valors que transmet als alumnes i per 

l’estalvi econòmic que suposa a les famílies. 

Us adjuntem el document d'adhesió al programa (veure l’altra cara d’aquest full) i us demanem 

que el retorneu al vostre tutor/a degudament complimentat i signat abans del 13 de juny 

juntament amb el resguard de pagament. 

 

En el cas de participar-hi, l’escola us proporcionarà els llibres de matemàtiques i castellà. A l’aula 

disposaran de diccionaris de català, de llibres de medi català i d’iPads. 

Alerta perquè SÍ que caldrà que compreu els llibres d'anglès ja que s'hi ha d'escriure a sobre i no 

formen part del programa. 
 

Per tal de mantenir aquest programa, cal que tingueu en compte:: 

 La quota serà de 20 € (a la llibreria, aquest lot de llibres us costaria 50€ aproximadament). 

 Aquestes quotes es revisen i s’aproven anualment pel Consell Escolar. 

 La forma de pagament serà l'habitual : 

 - Per caixer automàtic al Banc de Sabadell (CODI : 4857 – Adhesió al programa : 20,00 €). 

- Ingressant 20,00 € al número de compte : ES53 0081 0040 4600 0155 8766.  

No oblideu d’escriure el nom complet de l'alumne/a. 

 Els llibres socialitzats són un bé de l'escola i per tant n'hem de tenir cura. Quan s'acaba el 

curs cal tornar-los en les mateixes condicions que els hem trobat.  

 Els llibres que no es retornin en bones condicions hauran de ser abonats íntegrament per la 

família del nen/a que l'ha malmès, ja que aquests llibres no podran tornar a ser socialitzats. 

 

Atentament, 

 

Comissió de Socialització de llibres de text 

Escola Germans Corbella 

 

Juny 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENT D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 

Com a família de tercer pel curs 2018/2019 ens comprometen a participar al Programa de 

Socialització de llibres de text en els termes següents: 

1. Ens comprometem a l’abonament de la quota de curs que, per al curs 2017/2018 serà 20 €. 

2. Tindrem el dret en la participació de forma automàticament prorrogable fins al final de 

l’escolarització de Primària del nostre fill/a en aquest centre, sempre que mantinguem 

l’abonament de les quotes en els terminis i les quantitats fixades anualment pel Consell 

Escolar del centre. 

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

a reposar-lo en el cas de pèrdua o de fer-lo malbé. 

4. A partir del curs 2018/2019 i fins al final de la seva escolarització en aquest centre, el nostre 

fill/a tindrà dret a disposar d’un lot de llibres del fons de material socialitzat que estigui en 

bon estat de conservació, sempre que mantinguem l'abonament de les quotes anuals en 

els terminis indicats i respectem la totalitat de compromisos del present document. 

5. Farem la donació a l’escola dels llibres que s’hagin de renovar de forma obligatòria per 

canvi editorial o quan hi hagi àrees de nova implantació. 

6. Tindrem el dret de deixar de participar en el programa de llibres de text socialitzats si 

comuniquem a la secretaria del centre, per escrit, el nostre desig de no continuar 

participant abans de finalitzar el termini de pagament de les quotes. 

7. El centre ens comunicarà per escrit el termini de pagament de les quotes que es realitzarà 

durant el curs escolar anterior. 

8. En el cas de mantenir-se el meu fill/a en el cicle inicial durant un curs més, la quota ens serà 

reintegrada. 

9. Als efectes de participació, complimentem el document adjunt i el lliurem al/la tutor/a 

juntament amb el resguard del justificant de pagament de la quota corresponent. 

 

 

 

 

    

Retorneu aquestes dades complimentades al/la tutor/a abans del 13 de juny: 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a: 

........................................................................................................................................ 

 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: 

......................................................................................................... 

 

 M’adhereixo al programa i adjunto el resguard de pagament 

 No m’adhereixo al programa 

 

 

(Signeu) 

 

Cardedeu,  ............... de juny de 2018                                                                                                                                 


