AMPA ESCOLA MARTA MATA – COMISSIÓ DE LLIBRES

LLIBRES Curs 2017-2018
Ser SOCI DE L’AMPA MARTA MATA és sinònim d’ avantatges: les famílies podeu
opinar i participar en projectes de l’Escola, assistir a les Assemblees i votar propostes
de millora (actualment, per a la millora del pati i l’entorn de l’escola, menjador, les
activitats extraescolars, entre d’altres). També us podeu beneficiar de descomptes per
la compra de ROBA (bata, xandall, ..), QUADERNS, LLIBRES.
La QUOTA del proper curs 2017-2018 és de 50€ per FAMÍLIA
L’AMPA ofereix a tots els seus socis la possibilitat d’adquirir els LLIBRES i QUADERNS
comprats directament a les editorials. Per quantitat i evitant intermediaris, hem pogut
aconseguir bons descomptes.
El mes de juny es cobrarà per domiciliació bancària la quota d’AMPA i part de l’import
de quaderns i llibres socialitzats. A l’agost, es cobrarà l’altra part.
L’Escola continua amb el PROJECTE de la SOCIALITZACIÓ de LLIBRES. Són llibres de
text co-finançats per l’AMPA i les famílies. Aquests llibres tenen una vida útil de 5 anys
i es reutilitzen cada curs. Aquest projecte representa un gran estalvi per a les famílies i
també per l’alumne que adquireix el compromís de tenir cura d’un material didàctic
que serà utilitzat per un altre alumne el curs següent. Aquest projecte es finança amb
el pagament d’una QUOTA tal i com us detallem al quadre.
La QUOTA de LLIBRES de text SOCIALITZATS inclou els llibres de: Llengua catalana,
llengua castellana, anglès, matemàtiques, diccionaris, atles i llibres de lectura.
El lliurament dels llibres es farà el primer dia d’escola a través dels tutors de cada curs.
Pel lliurament dels llibres dels SOCIS AMPA, és imprescindible haver fet tots els
pagaments indicats a la butlleta (quota de soci AMPA + Quaderns + Llibres
Socialitzats ).
És imprescindible que TOT L’ALUMNAT hagi adquirit els QUADERNS i LLIBRES per
inciar el nou curs escolar. Com cada any, l’escola facilita els llistats amb els quaderns i
material necessaris per cada curs.
Us adjuntarem una butlleta única per família. És molt important indicar clarament
totes les dades sol·licitades i la signatura. La butlleta inclou la QUOTA AMPA (única per
família) + QUOTA QUADERNS + QUOTA LLIBRES SOCIALITZATS.
Pels rebuts retornats, hi haurà un recàrrec de 3€ addicional en concepte de despeses.

Data màxima lliurament butlletes:
12 de juny, a l’agenda escolar.
Comissió de llibres AMPA Marta Mata

llibres@ampamartamata.com

