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DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ  

DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR I DE CONTINGUTS DIGITALS 
 
Els pares de l’alumne de primer _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat en els termes següents:  
 

1. Ens comprometem a l’abonament de la quota de ús que, per el curs 2019-2020 serà 
de 5€. 

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. 

4. A partir del curs 2019-2020 i fins al final de l’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 raonable 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. Tindrem el dret de deixar de participar en el sistema de llibres de text socialitzats si: 
5.1 Ho comuniquem a la secretària del centre abans de l’acabament del curs 

(tercer trimestre). 
5.2 No abonem la quota en els terminis indicats. 

6. El centre ens comunicarà per escrit el termini de pagament de  la quota. 
7. Ens comprometem a col·laborar en el sistema de revisió de llibres  que es farà a finals 

de cada curs i que servirà per a determinar el bon estat dels llibres i material 
socialitzat i els que cal reposar. 

(Part per als pares)    

.... ......................................................................................................................................... 
(Part per lliurar a l’escola) 

 
DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ 

DE LLIBRES DE TEXT CURS 2019-2020 
 

Els pares de l’alumne de primer _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat. 
 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: 
 
__________________________________     NIF:_______________________ 
                               
                                                                          (signeu)                
   

 
Sant Boi de Llobregat, 12 de setembre de 2019 

mailto:a8038259@xtec.cat
http://www.escolaantonitapies.cat/
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DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ  

DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR I DE CONTINGUTS DIGITALS 
 
Els pares de l’alumne de segon _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat en els termes següents:  
 

8. Ens comprometem a l’abonament de la quota de ús que, per el curs 2019-2020 serà 
de 5€. 

9. 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. 

10. 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. 

11. A partir del curs 2019-2020 i fins al final de l’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 raonable 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. 

12. Tindrem el dret de deixar de participar en el sistema de llibres de text socialitzats si: 
12.1 Ho comuniquem a la secretària del centre abans de l’acabament del curs 

(tercer trimestre). 
12.2 No abonem la quota en els terminis indicats. 

13. El centre ens comunicarà per escrit el termini de pagament de la quota. 
14. Ens comprometem a col·laborar en el sistema de revisió de llibres  que es farà a finals 

de cada curs i que servirà per a determinar el bon estat dels llibres i material 
socialitzat i els que cal reposar. 

(Part per als pares)    

.... ......................................................................................................................................... 
(Part per lliurar a l’escola) 

 
DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ 

DE LLIBRES DE TEXT CURS 2019-2020 
 

Els pares de l’alumne de segon _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat. 
 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: 
 
__________________________________     NIF:_______________________ 
                               
                                                                          (signeu)                
   

 
Sant Boi de Llobregat, 12 de setembre de 2019 
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DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ  

DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR I DE CONTINGUTS DIGITALS 
 
Els pares de l’alumne de tercer _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat en els termes següents:  
 

15. Ens comprometem a l’abonament de la quota de ús que, per el curs 2019-2020 serà 
de 12€. 

16. 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. 

17. 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. 

18. A partir del curs 2019-2020 i fins al final de l’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 raonable 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. 

19. Tindrem el dret de deixar de participar en el sistema de llibres de text socialitzats si: 
19.1 Ho comuniquem a la secretària del centre abans de l’acabament del curs 

(tercer trimestre). 
19.2 No abonem la quota en els terminis indicats. 

20. El centre ens comunicarà per escrit el termini de pagament de la quota. 
21. Ens comprometem a col·laborar en el sistema de revisió de llibres  que es farà a finals 

de cada curs i que servirà per a determinar el bon estat dels llibres i material 
socialitzat i els que cal reposar. 

(Part per als pares)    

.... ......................................................................................................................................... 
(Part per lliurar a l’escola) 

 
DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ 

DE LLIBRES DE TEXT CURS 2019-2020 
 

Els pares de l’alumne de tercer _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat. 
 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: 
 
__________________________________     NIF:_______________________ 
                               
                                                                          (signeu)                
   

 
Sant Boi de Llobregat, 12 de setembre de 2019 

mailto:a8038259@xtec.cat
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DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ  
DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR I DE CONTINGUTS DIGITALS 

 
Els pares de l’alumne de quart _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat en els termes següents:  
 

22. Ens comprometem a l’abonament de la quota de ús que, per el curs 2019-2020 serà 
de 17€. 

23. 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. 

24. 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. 

25. A partir del curs 2019-2020 i fins al final de l’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 raonable 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. 

26. Tindrem el dret de deixar de participar en el sistema de llibres de text socialitzats si: 
26.1 Ho comuniquem a la secretària del centre abans de l’acabament del curs 

(tercer trimestre). 
26.2 No abonem la quota en els terminis indicats. 

27. El centre ens comunicarà per escrit el termini de pagament de  la quota. 
28. Ens comprometem a col·laborar en el sistema de revisió de llibres  que es farà a finals 

de cada curs i que servirà per a determinar el bon estat dels llibres i material 
socialitzat i els que cal reposar. 

(Part per als pares)    

.... ......................................................................................................................................... 
(Part per lliurar a l’escola) 

 
DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ 

DE LLIBRES DE TEXT CURS 2019-2020 
 

Els pares de l’alumne de quart _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat. 
 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: 
 
__________________________________     NIF:_______________________ 
                               
                                                                          (signeu)                
   

 
Sant Boi de Llobregat, 12 de setembre de 2019 
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DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ  
DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR I DE CONTINGUTS DIGITALS 

 
Els pares de l’alumne de cinquè _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat en els termes següents:  
 

29. Ens comprometem a l’abonament de la quota de ús que, per el curs 2019-2020 serà 
de 7€. 

30. 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. 

31. 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. 

32. A partir del curs 2019-2020 i fins al final de l’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 raonable 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. 

33. Tindrem el dret de deixar de participar en el sistema de llibres de text socialitzats si: 
33.1 Ho comuniquem a la secretària del centre abans de l’acabament del curs 

(tercer trimestre). 
33.2 No abonem la quota en els terminis indicats. 

34. El centre ens comunicarà per escrit el termini de pagament de la quota. 
35. Ens comprometem a col·laborar en el sistema de revisió de llibres  que es farà a finals 

de cada curs i que servirà per a determinar el bon estat dels llibres i material 
socialitzat i els que cal reposar. 

(Part per als pares)    

.... ......................................................................................................................................... 
(Part per lliurar a l’escola) 

 
DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ 

DE LLIBRES DE TEXT CURS 2019-2020 
 

Els pares de l’alumne de cinquè _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat. 
 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: 
 
__________________________________     NIF:_______________________ 
                               
                                                                          (signeu)                
   

 
Sant Boi de Llobregat, 12 de setembre de 2019 
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DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ  
DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR I DE CONTINGUTS DIGITALS 

 
Els pares de l’alumne de sisè _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat en els termes següents:  
 

36. Ens comprometem a l’abonament de la quota de ús que, per el curs 2019-2020 serà 
de 10€. 

37. 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. 

38. 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. 

39. A partir del curs 2019-2020 i fins al final de l’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 raonable 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. 

40. Tindrem el dret de deixar de participar en el sistema de llibres de text socialitzats si: 
40.1 Ho comuniquem a la secretària del centre abans de l’acabament del curs 

(tercer trimestre). 
40.2 No abonem la quota en els terminis indicats. 

41. El centre ens comunicarà per escrit el termini de pagament de la quota. 
42. Ens comprometem a col·laborar en el sistema de revisió de llibres  que es farà a finals 

de cada curs i que servirà per a determinar el bon estat dels llibres i material 
socialitzat i els que cal reposar. 

(Part per als pares)    

.... ......................................................................................................................................... 
(Part per lliurar a l’escola) 

 
DOCUMENT D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ 

DE LLIBRES DE TEXT CURS 2019-2020 
 

Els pares de l’alumne de sisé _______________________________________________ 
del curs 2019-2020, ens comprometem en la participació del sistema de llibres de text i 
material didàctic socialitzat. 
 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: 
 
__________________________________     NIF:_______________________ 
                               
                                                                          (signeu)                
   

 
Sant Boi de Llobregat, 12 de setembre de 2019 
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