
ATENCIÓ: Els alumnes de P3, P4, P5, 1er i 2on, no participen en el reciclatge de llibres perquè fan servir 

quaderns. Per tant, no els cal omplir les dades de participació en el reciclatge. 

 

 

 

RECOLLIDA DELS LLIBRES SOCIALITZATS CURS 2016-2017  
 

 

En aquesta carta volem donar-vos les instruccions necessàries per a fer l’entrega dels llibres socialitzats, 

així com la recollida i compra dels llibres per el proper curs 2017-2018.  

 
Aquest, és el sisè any que apliquem la recollida de llibres individual, una iniciativa adreçada als alumnes 

de 3r, 4t, 5è i 6è. 

 

-L’escola farà que els nens i les nenes s’emportin els llibres a casa el divendres 16, per tal de revisar-los 

amb vosaltres i deixar-los en condicions per al següent alumne/a que els hagi d’utilitzar. 

-La recollida la faran membres de l’AMPA conjuntament amb els pares/mares i els alumnes en els 

següents horaris: 

 

DIMECRES DIA 21, MATÍ DE 9H A 10:30H, i DIJOUS 22 TARDA DE 18H a 20H A L’ESCOLA 

Si no us va bé cap d’aquests horaris, podeu acordar-ne un altre amb l’AMPA. 

 

 S’ha de treure i/o esborrar el nom de l’alumne/a de cada llibre 

 Els llibres s’han de tornar tots en una bossa, revisats (esborrar llapis) i en bon estat de conservació  

 Els llibres revisats que es determinin no correctes (estripats o guixats amb bolígraf) per part de 

l’AMPA, se’ls s’aplicaran uns càrrecs econòmics ja que no es podran reutilitzar. 

 Els alumnes que no tornin els llibres no podran entrar en el programa de reciclatge del curs 

següent. 

 

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES CURS 2017-2018 
Com altres anys, les condicions per a la socialització de llibres seran les següents: 

- Els llibres socialitzats són numerats i exclusius per a cada alumne/a. 

- En el moment de comprar els llibres, es pagarà l’import dels nous, aplicant-hi els descomptes de 

l’AMPA i les ajudes (si n’hi ha). 

- Al final de curs, es revisaran els llibres de cada alumne/a per veure si l’estat de conservació és correcte. 

- Si es determina que l’estat dels llibres no és correcte, o la numeració és arrencada o esborrada, 

s’aplicarà un càrrec per cada llibre no correcte. 

 

Us agraïm la vostra col·laboració. 

AMPA de l’Escola Joventut.                                                                                      Callús, a 15 de juny del 2017 

 

 
En _____________________________________________________ 

 

amb DNI núm.: ____________________ 

 

com a pare, mare o tutor de l’alumne/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marqueu amb una X la casella del costat de l’opció que vulgueu. Lliureu aquest full abans del dia 21/06/2017. Si no ens el lliureu s’entendrà que no voleu participar en el 

programa de socialització. 

 

Signatura :       

Sí, vull participar en el reciclatge de llibres del curs 2017-2018 i, per tant, accepto les condicions de lliurament dels 

llibres en acabar el curs. 

No vull participar en el reciclatge de llibres del curs 2017-2018, però els llibres nous els compraré a l’AMPA. 

No vull participar en el reciclatge de llibres del curs 2017-2018, i els llibres els compraré pel meu compte. 


