
DOCUMENT D’ADHESIÓ AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ I 
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT DE L’ESCOLA TORRENT D’EN MELIS 

 

En / na ……………………………………………………………. com a pare, mare, tutor/a de 

l’alumne………………………………………………...……………..….............................................. 

del curs ……… s’adhereix al PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 

i es compromet al compliment de la normativa d’ús establerta a tal efecte per la Comissió de 

Socialització i Reutilització de llibres de text del Consell Escolar de l’Escola Torrent d’en Melis. 

 

Cada família adherida es compromet a:  

- Estar al corrent de pagament de la quota de socialització i reutilització de llibres. 

- Que el seu fill/a faci un bon ús dels llibres de text, fent revisions trimestrals dels llibres. 

- Entregar a l’escola els llibres de text utilitzats durant el curs al finalitzar el mateix. 

- Reposar el llibre o llibres de text que el nostre fill/a hagi perdut o hagi fet malbé per un 

ús indegut. 

- Folrar els llibres nous i canviar els folres que estiguin fets malbé, aquest folre el 

proporcionarà la mateixa Comissió de Socialització i Reutilització de llibres. 

- Si el seu fill/a marxa de l’escola abans de finalitzar el curs escolar, ha d’entregar al 

centre escolar  els llibres socialitzats. 

 

 Aquesta adhesió es renovarà automàticament cada curs si la família no diu el contrari per 

escrit. 

 

Núm. de compte bancari on vull que em  passin  el rebut de la socialització de llibres del meu 

fill/filla . 

 

Entitat Oficina Control Número de compte 

    

 

Signatura del pare, mare o tutor/a.   

 

DNI núm.: ...............................................                                           Barcelona,    de               de 2015 

* A retornar emplenada i signada a la secretaria de l’escola o de l’ Ampa abans del  12 de juny. 

 

COL·LABORACIONS 

 

 SÍ    NO  m’ofereixo  (marcar amb una creu l’opció escollida.) 

 

a col·laborar esporàdicament en el projecte fent tasques de revisió, catalogació, preparació de lots, 

etc. 

 

Telèfons de contacte: ................................................................................................ 

Correu electrònic de contacte: ................................................................................... 


