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Benvolgudes famílies,

Us adjuntem informació sobre la socialització de llibres pel curs vinent:

 L'import de la socialització 2018 – 2019 engloba els següents conceptes:

* Llibres (tant socialitzats com no socialitzats)

* Material escolar de tot el curs.

* Quota de l'AFA.

El cobrament d'aquest import es fa en tres mensualitats. Al mes de juny, juliol i agost (a parts proporcionals
segons quadre adjunt).

 Els rebuts que no siguin atesos per la vostra entitat bancaria, hauran de fer-se efectius abans del 12
de cada mes,  sinó els llibres no es consideraran encarregats pel  curs vinent,  mitjançant un
ingrés al nº de compte: ES22 2100 1191 1002 0003 7173, INDICANT EL NOM DE L'ALUMNE EN
EL CONCEPTE.

 El dia 7 de setembre, l'import total de la socialització haurà d'estar abonat, en cas contrari, es cursarà
baixa automàtica de la inscripció i de la reserva i entrega dels llibres, i hauran d'adquirir-los fora de
l'AFA.

 EN  CAS  DE  REBUTS  PENDENTS  DE  PAGAMENT  EN  EL  MOMENT  DE  LA  INSCRIPCIÓ,
AQUESTA ES CONSIDERARÀ NUL·LA AUTOMÀTICAMENT.

La taula següent us donarà una idea del repartiment del pagament de la socialització (és orientatiu i  no
contractual, ja que els preus i la quantitat de llibres poden variar):

CURS P3 P4 P5 1er 2on 3er 4rt 5è 6è

JUNY 50,00 € 50,00 € 50,00 € 70,00 € 70,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 €

JULIOL 50,00 € 50,00 € 50,00 € 70,00 € 70,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 €

AGOST 70,59 € 86,25 € 86,25 € 47,78 € 47,78 € 77,57 € 61,57 € 57,78 € 57,78 €

total
domiciliat

170,59 € 186,25 € 186,25 € 187,78 € 187,78 € 197,57 € 181,57 € 177,78 € 177,78 €

Aquests imports es desglosen en els següents conceptes:

CURS P3 P4 P5 1er 2on 3er 4rt 5è 6è

LLIBRES 50,59 € 66,25 € 66,25 € 67,78 € 67,78 € 77,57 € 71,57 € 67,78 € 67,78 €

MATERIAL 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 €

AFA 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 €

total
domiciliat

170,59 € 186,25 € 186,25 € 187,78 € 187,78 € 197,57 € 181,57 € 177,78 € 177,78 €

QUAN  TINGUEM LES LLISTES DEFINITIVES DE LLIBRES PEL PRÒXIM CURS  PUBLICAREM  ELS
PREUS FINALS DE LA QUOTA D'AGOST.

PER A LES FAMILIES  QUE JA FORMEN PART  DE LA SOCIALITZACIÓ  AQUEST  DOCUMENT  ES
MERAMENT INFORMATIU I LA SOCIALITZACIÓ ES RENOVA AUTOMÀTICAMENT PEL CURS VINENT.

LES FAMILÍES QUE VOLEN PARTICIPAR PER PRIMER COP EN EL PROCÉS DE SOCIALITZACIÓ 

HAURAN D'EMPLENAR L'ANVERS D'AQUEST FULL  I ENTREGAR-HO A LA SECRETARIA DE L'AFA.
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Per a participar i beneficiar-vos del projecte a partir del curs 2018-2019, haureu de:

1. Formar part de l’AFA.

2. Omplir i signar la fitxa d’inscripció adjunta, i entregar-la abans del dia 31 de maig a l'AFA

3. Pel que respecta als llibres socialitzats, com a família, us comprometeu a:

a. Tenir cura dels llibres. No s’hi pot escriure, subratllar ni guixar. A final de curs es farà revisió
dels llibres  i en el cas que es detectin anomalies, s’haurà d’abonar 10 € en concepte sanció. 

b. Retornar-los en bon estat a final de curs o abonar el 100% de l’import del llibre si aquest està
malmès. 

c. Complir amb el calendari de retorn i recollida, repassar i folrar els llibres quan sigui necessari.

Aquesta fitxa servirà per a tots els cursos mentre l’alumne estigui a l’escola,  en cas de no voler
participar s’haurà d’informar a l’AFA abans del 20 d’abril del curs anterior.

Nom de l’alumne/a:..... ..................................................................................................................

Curs que farà l'any vinent: ................   Import del lot:   .........................

Nom del pare, mare o tutor/a legal: ...............................................................................................

DNI:   ..................................... . Telèfon Mòbil:............................................ 

Correu electrònic   .........................................................................................................................

Nº de compte bancari (omplir només en cas que no sigui el mateix):

ES..................................................................................................................................................

Vull  participar  en el  projecte de socialtzació de llibres i  de compra conjunta  a través de l’AFA,  i
accepto totes les condicions. 

Perquè consti, signo a Barcelona el ............... de ......... de 2018.            

                                                                                                             Signatura del pare, mare o tutor/a legal.


