
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Escola La Roureda 
 

 

 

Benvolgudes famílies de 2n, 

Us informem que, com a Escola Verda que som, continuem un any més amb el 

projecte de la reutilització de llibres de text i material didàctic (“la borsa de 

llibres”), des de 3r fins a 6è, amb uns objectius clars: 

• Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text. 

• Garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat. 

• Promoure projectes educatius de centres compartits i gestionats per la 

comunitat educativa. 

• Fomentar els valors de solidaritat, de capacitat de compartir i de 

respectar al bé comú. 

 

És per això, que us animem a formar-ne part. Cal que ens retorneu el 

compromís signat abans del 20 de juny de 2016. 

 

La primera quinzena de juliol se us passarà el rebut de 14,00€ corresponent a 

la quota de socis de la borsa de llibres del curs 2016-2017. 

 

Les famílies que pagueu en efectiu cal que passeu per secretaria o feu una 

transferència a Catalunya Caixa:  ES 82 2013-6073-71-0200005276 anotant al 

concepte el nom de l’alumne/a. 

 

Atentament, 

Comissió de Borsa de Llibres 

 

Sant Esteve Sesrovires, 8 de juny de 2016 

 



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola La Roureda 
 

COMPROMÍS DE CONFORMITAT AMB LA

 

EN/NA…………………………………. AMB DNI…………………………… 

COM A PARE/MARE O TUTOR/A DE:

…………………………………………………………………………………… 

DE 2n CURS. 

 

ENS COMPROMETEM A:

• Tenir molta cura dels

• No escriure ni subratllar

• Portar els llibres a casa sempre

l’escola. 

• Abonar el cost total del llibre en cas de desperfecte o pèrdua.

• Abonar els 14,00

borsa de llibres.

 

 

Signatura del pare/mare/tutor/tutora

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

COMPROMÍS DE CONFORMITAT AMB LA  BORSA DE LLIBRES
de 3r a 6è 

EN/NA…………………………………. AMB DNI…………………………… 

COM A PARE/MARE O TUTOR/A DE: 

…………………………………………………………………………………… 

ENS COMPROMETEM A: 

molta cura dels llibres perquè són de tots/totes.

No escriure ni subratllar les pàgines. 

llibres a casa sempre dins d’una carpeta que subministra

Abonar el cost total del llibre en cas de desperfecte o pèrdua.

,00€ anuals corresponents a la quota de socis de la 

borsa de llibres. 

are/mare/tutor/tutora   Signatura del nen/a

Sant Esteve Sesrovires, a .......... de juny de 201

BORSA DE LLIBRES  

EN/NA…………………………………. AMB DNI…………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

són de tots/totes. 

d’una carpeta que subministra 

Abonar el cost total del llibre en cas de desperfecte o pèrdua. 

a la quota de socis de la 

Signatura del nen/a 

Sant Esteve Sesrovires, a .......... de juny de 2016. 


