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CAMPANYA DE SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT
CURS 2017/2018

Benvolgudes famílies,
El projecte de socialització dels llibres de text, dut a terme des del curs 
2004/2005 ha estat considerat com altament positiu, malgrat que cada 
any calgui millorar alguns aspectes. 
Per poder participar en aquest projecte i utilitzar els llibres, cal pagar 
les quotes que fixa la Junta Rectora que són les següents:

1.-CUOTA AMPA
  L’import de la quota anual de soci de l´AMPA és de 

50€/ per família
que s’ingressarà  també en el  mateix  compte.  Cal  fer  un ingrés 
diferenciat per a cada pagament.

2.-SOCIALITZACIÓ

CURS ALUMNES NO 
AMPA ALUMNES AMPA

Alumnes que no han participat en el 
projecte en el curs 2016/2017 170 € 120€

Alumnes de 1r d’ESO 170 € 120€
Resta d’alumnes 170 €  90€

3.-FIANÇA

L´AMPA fixa una fiança de 100€  per  els alumnes dels últims cursos de cada 
etapa.            
Exemple: Alumnes 4rt d´ESO i 2on BATXILLERAT socis de l´AMPA que ja vinguin participant en el 
projecte ( 90€ de la quota llibres+100 en concepte de fiança)   
Aquesta fiança serà retornada quan a final de curs es retornin la totalitat  dels 
llibres.

  La quota que s’especifica al  quadre és per  a  cada alumne i  s’ha 
d’ingressar en el  compte de La Caixa,

ES13.2100.0129.5102.00235672

 INDICANT CLARAMENT EL NOM DE L’ALUMNE I EL CURS QUE FARÀ.

Els alumnes repetidors, també han d’ingressar la quota de llibres i AMPA.



Les famílies que vulguin comprar els llibres a qualsevol altre lloc, poden 
trobar-ne la llista per a cada curs exposada en les dependències o bé 
en la web de l’Institut. 

www.xtec.cat/iespuigcargol-calonge.

Els  alumnes  que  s’han  quedat   llibres  durant  l’estiu  per  recuperar  les 
matèries, hauran de retornar-los el dia 06/09/17 de  9:00h. a  11:00h.

Coincidint amb la recollida de notes de recuperació de setembre.

L'ENTREGA DE LLIBRES PEL CURS 2017-18, ES FARÀ A L’INSTITUT ELS DIES SEGÜENTS:

CURS DIA I HORA DE RECOLLIDA

1r. d'ESO

2n. d'ESO

6 setembre de 16:00 a 17:00 hores

6 setembre  de 17:00 a 18:00 hores

3r. d’ESO

4rt d’ESO

7 de setembre de 16:00 a 17:30.hores

7 de setembre de 17:30 a 19:00hores

1r de BATXILLERAT

2n de BATXILLERAT

8 de setembre de 16:00 a 17:30 hores

8 de setembre de 17:30 a 19:00 hores

CAL PORTAR ELS JUSTIFICANTS D’INGRÈS DE L’AMPA I DE LA SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 
EN EL MOMENT DE RECOLLIDA DE LLIBRES.

Aquest any el llibres s’entregaran sense bossa de plàstic,
cal que vingueu preparats.

MOLT IMPORTANT: Les famílies que no han retornat la totalitat dels llibres que 
han fet servir durant el curs 2016/17, hauran d’abonar 20 € per cada llibre que 
no hagin tornat, o bé l’import dels folres que manquin. En cas que no s’abonin, 
no tindran dret a entrar en el projecte de socialització i no els hi seran lliurats els 
llibres del curs 2017/18.

              
 Us agraïm la vostra col·laboració al mateix  temps que ens plau saludar-vos ben cordialment.

   La Junta Rectora

http://www.xtec.cat/iespuigcargol-calonge
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