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PRESTACIÓ DE SERVEIS
FONS DE LLIBRES- ADSCRIPCIÓ

Curs 2017 - 2018

Projecte “ Fons de llibres”
FULL DE PARTICIPACIÓ AL PROJECTE.
LA PARTICIPACIÓ AL PROJECTE SUPOSA:
DRETS:
- Que els seus fills emprin llibres del fons (llibres usats o bé de nova adquisició).
- Rebre el lot de tots els llibres, llibrets d’activitats i llicències digitals que han d’emprar durant el curs.
- Una reducció del cost total d’aquest material.
- Usar els dispositius electrònics del centre.
OBLIGACIONS:
-

En acabar el curs 16/17 entregar el lot de llibres ADJUDICAT A PRINCIPI DE CURS (no els llibrets d’activitats
ni els llibres de 1r cicle que no són reutilitzables, lògicament), en bon estat.
Pagar a través del compte bancari la quantitat estipulada ABANS DEL DIA 16 de juny de 2017

El preu a abonar és de 60€ (40€ per al Fons de llibres i 20€ per al Fons per a la
utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el
desenvolupament curricular (de nova creació)
** Si hi ha dos o més germans al Fons la quantitat serà de 55€ (35 + 20) que es pot fer
només amb un ingrés indicant el nom dels dos infants.
IMPORTANT!!! Per acord del Consell Escolar del centre, no es podrà adscriure al
Projecte cap alumne que tengui pendents quotes de material, agenda i fotocòpies
amb el centre.

(Retallar i entregar a Secretaria abans del dia 16 de juny)
-----------------------------------------------------------------------------------------

Dades de l’alumne/s del curs vinent:
NOM:
NOM:

CURS:
CURS:

GRUP:
GRUP:

Per tal de poder fer la comanda de llibres cal que ingresseu a BMN (Sa Nostra)
la quantitat de 60 € per al/s seu/s fill/a
abans del dia 16 de juny.

Ingressar:

BMN (Sa Nostra)

ES93 0487 2059 2620 00004317

Retornar aquest imprès després de l’ingrés amb el AMB EL RESGUARD D’AQUEST.
Petra, 7 de juny de 2017
La Comissió del FONS DE LLIBRES.
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