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PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT BATXILLERAT
CURS 2021-2022

Benvolgudes famílies:
Com ja sabeu aquest any posem continuem amb el projecte de reciclatge de llibres a
Batxillerat amb una empresa externa.
Objectius:
(Ecològics). Es vol fomentar la reutilització de llibres i la reducció de residus.
(Econòmics) Es pretén disminuir les despeses a les famílies. Hem calculat que el cost aproximat
per un lot complet surt de mitja per 140 €. A més tenim l'opció de comprar lots complets o
parcials.
Requisits per poder participar en el projecte:
-Ser soci de l'AMPA curs 2021-2022.
-En el cas d'alumnes que actualment participen en el Projecte Sorell a 4rt ESO, retornar els
llibres socialitzats del curs 2020/2021 (en bon estat o si no fos el cas, abonament de l’import
de la penalització)
Dates importants:
· 29 de juny de 16:30h a 18:00 h. Lliurament a l'AMPA dels llibres de l'alumnat de 4rt ESO
participant en el projecte Sorell el curs 2020-21. En aquell moment es farà la revisió dels llibres
amb l'alumne/a al davant. Si els llibres es retornen en mal estat, tindrà una penalització de 15
€. En cas de pèrdua, la família haurà d'assumir el cost d'un llibre nou.
.14 de Juny al 06 de Juliol pagament de Quota Ampa (20 €) a caixer automàtic Banc Sabadell
amb Targeta. Opció: “Pagaments a tercers”, codi d’entitat: 006354, seleccionar “quota Ampa”.
Indicar cognoms de la família.
. 30 de Juny, 1 i 6 de Juliol de 16:30h a 18:00 h. Entrega de fitxa d’AMPA complimentada i
comprovant de pagament de la quota de l'AMPA, en aquell moment us facilitarem les
instruccions per poder realitzar la vostra comanda de llibres de Batxillerat. Les penalitzacions
del llibres de 4rt ESO del curs 2020-21 es paguen en efectiu en aquest moment.
Lloc: AMPA de l'Institut
El lliurament de les comandes serà a domicili, sense càrrec si estan fetes abans del 25 de Juliol.
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