
Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabeu, el proper curs 2020-2021, 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 l'últim dia de curs escolar . 
 
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. 
 
 IMPORTANT: 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 i Cognom/s infant/s – Curs –  LLIBRES/AMPA 
   Terminis de pagament: 
QUOTA d' AMPA i LLIBRES – des de l'1 de juliol fins a10 de setembre de 2020 (ambós inclosos) 

NOVETATS IMPORTANTS: 
1. Descompte de 20€ de la QUOTA de LLIBRES si el pagament de la QUOTA de l’ AMPA + QUOTA 

LLIBRES es realitza abans del 15 d’ agost de 2020 . Passada aquesta data NO es farà cap descompte. 
2. El lliurament del lot de llibres socialitzats serà presencial. El  mateix dia de l'entrega s'han de portar 

físicament els comprovants de pagament* (quota AMPA + quota LLIBRES). 
3. El termini de recollida dels lots serà des de l’1 fins al 10 de setembre (ambdós inclosos). S'assignarà 

un dia concret al curs dels vostres fills i filles per evitar aglomeracions. RECORDEU PORTAR 
MASCARETA. 
(*Els germans poden fer el pagament amb un únic rebut, indicant el concepte nom i cognom infants + 
curs) 

QUOTES CURS 2020-2021 
SI EL PAGAMENT ES FA DESPRÉS DEL 15 D’AGOST 

        
 Primer Segon Tercer * Quart Cinquè Sisè  
 54€ 70€ 95€ 90€ 90€ 90€  
        
        

 
 SI EL PAGAMENT ES FA ABANS DEL 15 D’ AGOST 

        
 Primer Segon Tercer * Quart Cinquè Sisè  
 34€ 50€ 75€ 70€ 70€ 70€  
        
        

*La flauta pels alumnes de 3r estarà inclosa dins del lot de llibres socialitzats. Les famílies que no socialitzin poden comprar la flauta directament al 
despatx d´AMPA. El cost de la flauta és de 6 €. 
 
 Els/les alumnes adherits/des al projecte trobaran al seu lot de llibres: els llibres socialitzats, els 
quadernets de treball, l’agenda i folres. En el cas de 3r curs també trobaran la flauta. 
 
 
Cal emplenar aquest full i entregar-lo, juntament amb els comprovants dels pagaments, de l'1 al 10 de 
setembre (ambdós inclosos) 
 
Nom de 
l’alumne/a________________________________ 
 

 
Curs ________________ 

 
Signatura pare/mare/tutor 

de                        de 2020
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. 
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