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CARTA DE COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES (EXEMPLAR PER A L’AMPA)
SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT INSTITUT BOSC DE MONTJUÏC.
DRETS DE LES FAMÍLIES ADHERIDES AL PROJECTE
-Dret a un lot de llibres del fons de llibres socialitzats en un raonable estat de conservació a l’inici de cada curs.
-Dret a participar en la revisió i distribució de lots de llibres, si així ho desitgen les famílies.
-Dret a qualsevol canvi de llibre durant el curs derivat d’un canvi de nivell.
-Dret a estar informats a través de l’AMPA dels comptes que generi el servei de reutilització de llibres.
DEURES DE LES FAMÍLIES
-Pagar la quota en concepte de llibres del curs següent en els terminis establerts.
-Pagar la quota de l’AMPA.
-Comprometre’s a ajudar els fills/es a conservar en bon estat els llibres socialitzats i a reposar-los en cas de pèrdua o
mal ús.
-Tornar els llibres a l’institut al final de cada curs en la data acordada per tal que la comissió de llibres els revisi i
classifiqui per al curs següent.
-Si es perd un llibre o es retorna molt malmès, la família l’haurà de reposar o pagar 15€ de recàrrec.
-Els alumnes que es quedin llibres per recuperar, hauran de retornar-los al setembre quan acabin els exàmens de
recuperació.
-Els alumnes que repeteixen curs hauran d’abonar la quota del reciclatge.
-Les famílies que no entreguin el lot de llibres sencer, hauran d’abonar 15€ per llibre no entregat.

L’ENTREGA DEL LOT DE LLIBRES SOCIALITZATS QUEDA SUPEDITADA AL COMPLIMENT DE
TOTS AQUESTS PUNTS.
NOM I COGNOM DEL PARE, MARE O TUTOR/A:

________________________________________________________
NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A:

______________________________________CURS (actual)___
SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR/A

Enviar aquesta carta signada a l’e-mail de l’ampa o entregar a consergeria
de l’institut quan comenci el curs.

ampabosc@gmail.com
https://ampainstitutboscmontjuic.wordpress.com

CARTA DE COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES (EXEMPLAR PER LES FAMÍLIES)
SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT INSTITUT BOSC DE MONTJUÏC.
DRETS DE LES FAMÍLIES ADHERIDES AL PROJECTE
-Dret a un lot de llibres del fons de llibres socialitzats en un raonable estat de conservació a l’inici de cada curs.
-Dret a participar en la revisió i distribució de lots de llibres, si així ho desitgen les famílies.
-Dret a qualsevol canvi de llibre durant el curs derivat d’un canvi de nivell.
-Dret a estar informats a través de l’AMPA dels comptes que generi el servei de reutilització de llibres.
DEURES DE LES FAMÍLIES
-Pagar la quota en concepte de llibres del curs següent en els terminis establerts.
-Pagar la quota de l’AMPA.
-Comprometre’s a ajudar els fills/es a conservar en bon estat els llibres socialitzats i a reposar-los en cas de pèrdua o
mal ús.
-Tornar els llibres a l’institut al final de cada curs en la data acordada per tal que la comissió de llibres els revisi i
classifiqui per al curs següent.
-Si es perd un llibre o es retorna molt malmès, la família l’haurà de reposar o pagar 15€ de recàrrec
-Els alumnes que es quedin llibres per recuperar, hauran de retornar-los al setembre quan acabin els exàmens de
recuperació.
-Els alumnes que repeteixen curs hauran d’abonar la quota del reciclatge.
-Les famílies que no entreguin el lot de llibres sencer, hauran d’abonar 15€ per llibre no entregat.

L’ENTREGA DEL LOT DE LLIBRES SOCIALITZATS QUEDA SUPEDITADA AL COMPLIMENT DE
TOTS AQUESTS PUNTS.
NOM I COGNOM DEL PARE, MARE O TUTOR/A:

________________________________________________________
NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A:

______________________________________CURS (actual)___
SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR/A

