Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, el proper curs 2019-2020, continuarem amb el projecte de socialització i reutilització de llibres
de text. Per això us volem recordar que els llibres de text reutilitzables de les famílies de 1r a 6è curs
adherides al projecte de socialització es quedaran a l’escola el proper 21 de juny, últim dia del curs.
Totes aquelles famílies que no s’han adherit al projecte però volen cedir els seus llibres de text a l’escola,
poden fer-ho informant la tutora.
NOVETAT IMPORTANT: aquest any s´ha de fer el pagament de la quota de l’AMPA (55€) i la quota de
socialització per ingrés o transferència bancària al compte de l’AMPA :

ES49 0182 3014 12 0200283478 (BBVA)
Indicant el concepte: Nom-Cognom/s infant –Curs– LLIBRES
Terminis de pagament:
QUOTA de AMPA – desde 5 de juny fins 30 de juny
QUOTA de LLIBRES – desde 5 de juny fins 6 de setembre
Es prega respectar els terminis, per evitar incidències a l’hora de lliurar els lots.
QUOTES CURS 2019-2020
Primer
34€

Segon
50€

Tercer *
75€

Quart
70€

Cinquè
70€

Sisè
70€

*La flauta per els alumnes de 3er estarà inclosa dins del lot de llibres socialitzats. Les famílies que no socialitzin poden
comprar la flauta directament a la Isabel Giménez, mare de la Nagore Coscolla de 2nB. El cost de la flauta és 6 €.

A continuació, detallem la comparació entre els preus dels llibres amb socialització i sense socialització (segons
preus curs 2018-2019):
Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

Cost total amb
34€
50€
75€
70€
70€
70€
socialització
Cost total sense
53,80€
67,40€
172,24€
167,24€
194,28€
195,95€
socialització
El 12 de setembre, primer dia de curs, els/les alumnes adherits/des al projecte trobaran a la classe el seu
lot de llibres format per: llibres socialitzats, quadernets de treball, agenda i folres.

Cal emplenar aquest full i entregar-lo, juntament amb el comprovant del pagament, al despatx o la bústia de
l’AMPA abans del 6 de setembre.
Nom de l’alumne/a__________________________________________

Curs ________________

Signatura pare/mare/tutor
Barcelona,

de

de 2019

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals, us informem que les dades recollides al formulari quedaran incorporades en un fitxer gestionat per l'AMPA,
la responsable del qual és l’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis, i amb la finalitat única de gestionar l’esmentada associació. Podeu exercir el dret
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a la bústia: ampatorrentdenmelis@hotmail.com.

