



Projecte de reutilització de llibres de text per al curs 
2019/2020 

Barcelona, 22 de Maig de 2019 

Benvolgudes famílies, 

Fa sis anys es va iniciar el Projecte de Reutilització de Llibres de Text i des del curs 
2015-2016 ja se'n poden beneficiar els/les alumnes de 3r fins a 6è. 

L'AFA ha anat adquirint els llibres socialitzats per als quatre cursos. Aquests llibres els 
poden reutilitzar tots els membres socis de l’AFA que s'adhereixin al programa i es 
comprometin amb l’esperit d’aquest. Us animem a consultar el projecte a la web de 
l’AFA que, de ben segur, us aclarirà molts dubtes. 

• NOUS ADHERITS: Si esteu interessats en adherir-vos-hi cal omplir la 
sol.licitud adjunta i entregar-la al/la tutor/a la setmana del 27 al 31 de 
maig. No es podrà acceptar cap adhesió passada aquesta data. 

Cada família interessada en adherir-se al projecte ha d'omplir tantes 
sol.licituds com fills vulgui incloure-hi. Un cop lliurada la sol.licitud se us 
cobrarà a principis de juny la quota d’adhesió (70 €) + la fiança (30 €) per 
domiciliació bancària. Rebreu un correu electrònic per confirmar-vos que la 
vostra adhesió s'ha realitzat correctament. 

• RENOVACIONS: Us recordem que a principis de juny es cobrarà per 
domiciliació bancària la quota per a l’any vinent (70 €), pel que us demanem 
que ho tingueu previst per tal d’evitar devolucions. No cal fer cap renovació al 
projecte ja que aquesta es fa automàticament. 

En cas de no voler continuar formant part del projecte cal que ho notifiqueu per 
escrit a l’AFA abans del 31 de maig. 

El 20 de juny s’han de retornar els llibres utilitzats durant aquest any,  
prèviament revisats per les famílies (nets, sense ratllades ni guixades).  Cal 
deixar-los a l’aula dins d’una bossa amb el nom de l’alumne. 

• ALUMNES DE 6è: El 20 de juny s’han de retornar els llibres utilitzats durant 
aquest any, prèviament revisats per les famílies (nets, sense ratllades ni 
guixades). Cal deixar-los a l’aula dins d’una bossa amb el nom de l’alumne. 

Es retornarà la fiança de 30 € un cop s’hagi revisat l’estat dels llibres 
retornats, durant el mes d'octubre. 
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Compromís d'adhesió al Projecte de Reutilització de Llibres 
de Text 

• Per a participar en aquest projecte cal ser soci de l’AFA. 

• Tots els llibres socialitzats son propietat de l’ESCOLA. 

• La família ha d'abonar la quota anual mitjançant rebut domiciliari (nous 
adherits 70€ + 30€ la fiança i renovacions 70 € anuals). Les quotes es cobraran 
a principis de juny. 

• S’abonarà una fiança de 30€ per adherir-se al projecte,  la qual es recuperarà 
quan se’n deixi de formar part: en acabar 6è  o  bé quan la família ho notifiqui. 

• El Consell Escolar, es reserva el dret a modificar la normativa i l'import de les 
quotes, si així ho creu pertinent. 

• La participació en el projecte és per tota la vida escolar. En cas de voler 
renunciar-hi caldrà fer una petició per escrit a l'AFA abans del cobrament de les 
quotes del proper curs (abans que acabi el mes de maig). 

• Només es socialitzen els llibres de text, per tant cada família s'haurà de fer 
càrrec de comprar els quaderns d’activitats.  

• Les famílies hauran de folrar els llibres de nova edició amb paper adhesiu que 
se'ls proporcionarà des de l’AFA. 

• S'ha de tenir cura de no fer malbé els llibres: no espatllar els folres, no arrencar 
pàgines ni etiquetes, no escriure-hi, etc. Si un llibre es fa malbé o es perd. La 
família es farà càrrec de la seva substitució. 

• L’alumnat i la família estan obligats a revisar els llibres abans de retornar-
los a l’escola en finalitzar el curs (netejar-los, esborrar guixades,...) perquè 
puguin ser reutilitzats en òptimes condicions per als/les alumnes següents. 

• L'incompliment de la normativa suposarà la renúncia de l'alumne a participar en 
el projecte per al curs següent així com la pèrdua de la fiança.  
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En/Na (pare/mare/tutor/a) ………………………………………………………… hem 
comprometo a complir les normes que impliquen  formar part del projecte de reutilització 
d e l l i b r e s d e t e x t i e s e l m e u d e s i g a d h e r i r a l m e u f i l l /
a…………………………………………………… curs………………….. així mateix autoritzo 
a l'AFA a passar-me un rebut domiciliat al compte corrent………….…………………..…….. 
de 70€ en concepte de quota anual per el curs 2019/2020 més la fiança de 30€ la qual 
serà retornada en acabar 6è o quan deixi de formar part del projecte. 

Signatura pare/mare/tutor/a 

Barcelona, …………….de………….de 2019 

�3


