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PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT (SORELL)
CURS 2021-2022
1r, 2n, 3r i 4t ESO.
Benvolgudes famílies:
Des de fa uns anys, al nostre institut portem a terme el Projecte Sorell de 1er a 4rt ESO. Com ja sabeu els
objectius d’aquest projecte són:
Ecològics: fomentar la reutilització de llibres i la reducció de residus.
Econòmics: disminuir les despeses a les famílies.
Davant la complexa situació econòmica, en la que un gran número de famílies ens podem trobar, aquest
any el Sorell és més necessari que mai. Conscients d’això, hem treballat coordinats amb el professorat i
s’han fet esforços per reduir excepcionalment el cost final dels lots per el curs 2021-22.
Mantenim les formes de recollida i pagament del curs passat, ja que estaven adaptades a les mesures de
prevenció COVID actuals. Hem de tenir cura tant de les persones que s’aproparan a retornar els llibres
del curs 2020-21, i més encara de les persones voluntàries del projecte Sorell que sense elles no seria
possible.
Entenem que alguna de les mesures que hem tingut d’adoptar suposaran un esforç per tots nosaltres,
però hem de ser conscients de la situació que tenim. Us demanem comprensió i que les respecteu.
Requisits per Participar
· Retornar els llibres socialitzats del curs 2020/2021 (en bon estat, en cas contrari abonament de
l’import de la penalització)
· Fer la fitxa soci de l'AMPA el curs 2021/2022
· Entregar el contracte de compromís y d'adhesió al “PROJECTE SORELL”
· Entregar comprovant de pagament bancari de la quota de soci de l'AMPA i quota d'adhesió al
“PROJECTE SORELL”. Aquests comprovants són imprescindibles per poder participar al Sorell
Recollida de llibres Sorell 2020-2021
Aquest any la recollida és esglaonada. Farem un dia de recollida per curs:
Dilluns 21 Juny de 16.30 h a 18 h recollida de llibres de 1r ESO
Dimarts 22 Juny de 16.30 h a 18 h recollida de llibres de 2nESO
Dilluns 28 Juny de 16.30 h a 18 h recollida de llibres de 3r ESO
Dimarts 29 Juny de 16.30 h a 18 h recollida de llibres de 4t ESO
L'AMPA no facilitarà gomes d'esborrar, ja que no es pot compartir cap objecte. Demanem que esborreu
els llibres a casa, en cas contrari no els podrem agafar i l'alumne haurà de tornar més tard amb els llibres
esborrats.
Respecteu la distància i les mesures de seguretat a la cua. Cal portar la mascareta

Pagaments
Amb la finalitat de manipular el mínim de diners en efectiu, continuem amb el pagament a tercers a
través dels caixers automàtics del Banc Sabadell. És un pagament amb Targeta de les quotes del Ampa i
del SORELL. Només es pagarà en efectiu les penalitzacions del Sorell.
14 de Juny al 06 de Juliol: Pagament als caixer automàtics del Banc Sabadell
.Quota Ampa ->20 € Indicar cognoms de la família.
.Quota Sorell -> 25 € Indicar curs i nom complert de l’alumne.
30 de Juny, 1 i 6 de Juliol de 16:30h a 18:00 h. Entrega de la fitxa de soci de l ’AMPA i el contracte de
compromís del projecte SORELL complimentats i signats, i els comprovants dels pagaments bancaris
(AMPA I SORELL).
L'AMPA no facilitarà bolígrafs per complimentar documents, ja que no es pot compartir cap objecte.
Lloc: AMPA de l'Institut
Penalitzacions
Les possibles penalitzacions dels llibres de Sorell es paguen en efectiu en el moment d’entrega de la fitxa
de Soci i comprovants de pagaments:
Per pèrdua de llibre: 25€ per llibre
Per llibre en mal estat: 15€ per llibre
Per tramitació SORELL fora de termini per part de l’actual alumnat del centre: 20€ per alumne

Lliurament de Llibres als alumnes
Tal i com vam fer l’any passat, els llibres es lliuraran abans de que comenci el nou curs:
7 de Setembre de 16.30 h a 18 h: lliurement de llibres de 1r i 2n ESO
8 de Setembre de 16.30 h a 18 h: lliurement de llibres de 3r i 4t ESO

Com en anys anteriors, en el cas de noves adhesions al PROJECTE SORELL per part de l’actual alumnat
del centre us recordem que han de donar pel projecte SORELL els seus llibres del curs 20-21.
Tota la informació que faci referència a el “PROJECTE SORELL” es farà pública utilitzant els mitjans que
es considerin adequats ( e-mail, xarxes socials, web de l'institut, format paper, etc.), sent responsabilitat
dels interessats l'assabentar-se. Al·legar desconeixement de qualsevol punt del projecte SORELL no
eximeix de responsabilitats en la seva aplicació.

El Prat de Llobregat, a 9 Juny 2021

Comissió per la socialització de llibres
Ins. Estany de la Ricarda

