Benvolguda família,
Us informem que l’AMPA i un grup de famílies que col·laboren en el Projecte SORELL realitzarem la recollida
dels llibres de tot l’alumnat que participa en el Projecte per tal de poder organitzar els lots pel pròxim curs.
Us recordem:






No s’acceptarà llibres escrits, guixats ni trencats.
La recollida de llibres i el lliurament del lot es realitzarà en el Taller de Tecnologia del pati exterior de
l’Institut.
Heu de retornar el lot complet dels llibres socialitzats, si us manca algun exemplar l’heu de
comprar o demanar-li a algú que no el necessiti. Aquest pròxim curs canviarem alt nombre de llibres,
us heu d’assegurar que si el llibre que heu perdut el continuarem utilitzant abans de comprar-lo.
Heu de portar els comprovants bancaris dels pagaments de quotes: AMPA i SORELL.

A continuació us detallem els dies de recollida de llibres socialitzats:

1er BATXILLERAT: 9 de JUNY
1er ESO:
14 de JUNY
2on ESO:
15 de JUNY

3er ESO:
19 de JUNY
4rt ESO:
20 de JUNY
2on BATXILLERAT: 16 de JUNY

HORARI: 17:30h fins 19:00h
Qui necessiti algun llibre durant l’estiu, podeu venir a recollir-lo al Taller de Tecnologia durant la
primera setmana de juliol: del 3 al 6 de juliol, en l’horari de les 17:30 fins les 19:00h. Si hi ha algú
amb possibilitats de repetir curs, ha de seguir el procediment com si passés de curs (pagaments i retorn de
llibres a l’AMPA durant els dies de recollida al juny). Els llibres que es deixin per estudiar durant l’estiu
s’hauran de retornar al despatx de Direcció després dels exàmens de setembre i així podrem
completar els lots. Després de conèixer les notes del setembre, us lliurarem el lot del curs que necessiteu.
Quan vingueu a recollir els llibres heu de portar l’albarà que us donarem al juny.
A continuació us detallem els dies de lliurament dels lots de llibres pel pròxim curs:
1er i 2on ESO :
3er ESO:

8 de SETEMBRE
13 de SETEMBRE

4rt ESO:

14 de SETEMBRE

1er i 2on Batxillerat:

12 de SETEMBRE

HORARI: 17:30h fins 19:00h
Us recordem que el dia que us lliurarem el lot de llibres pel pròxim curs al setembre:




Haureu de signar el Contracte de Compromís que ha de signar una persona major d’edat.
Us farem el carnet de família sòcia d’AMPA. Heu de portar els comprovants bancaris dels pagaments.
La llibreria ATENEA estarà a l’Institut per si necessiteu fer la compra d’algun llibre que no s’inclou en
el Projecte.
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