Comissió de Socialització

Document d’adhesió o no adhesió al sistema de reutilització de llibres

Els pares de l’alumne/a ___________________________________________________
que realitzarà _____________ nivell de Primària durant el curs 2019-2020, es comprometen
en la participació del sistema de reutilització de llibres de text en els termes següents:
1. Ens comprometem a l’abonament de la quota d’inscripció que, per al curs 20192020, serà de 53€.
Aquest pagament es farà al compte de l’AFA.
2. Tindrem el dret en la participació de forma automàticament prorrogable fins al final
de l’escolarització de Primària del nostre fill/a en aquest centre, sempre que
mantinguem l’abonament de les quotes en els terminis i les quantitats fixades
anualment per la Comissió específica del projecte, així com la quota anual de l’AFA.
3. Ens comprometem a ajudar el nostre fill/a a conservar en bon estat el material
socialitzat i a reposar-lo en el cas de pèrdua o deteriorament.
4. A partir del curs 2019-2020 i fins al final de la seva escolarització en aquest centre, el
nostre fill/a tindrà dret a disposar d’un lot de llibres del fons de material socialitzat
que estigui en raonable estat de conservació, sempre que mantinguem l’abonament
de les quotes anuals, tant de socialització com la quota anual de l’AFA, en els terminis
indicats i respectem la totalitat de compromisos del present document.
5. Tindrem el dret de deixar de participar en el sistema de llibres de text socialitzats si:
a. Comuniquem a la Comissió del projecte el nostre desig de no continuar
participant, abans del mes de juny del curs anterior al que es deixa de
participar i signem el document en el que s’indica la voluntat de donar-se de
baixa del projecte.
b. No abonem la quota de socialització o quota de l’AFA, en els terminis indicats.
6. S’haurà de fer transferència al núm. de compte de l’AFA en concepte de socialització,
data límit pagament 21 de juny.
7. La comissió del projecte de socialització ens comunicarà per escrit l’import i el
termini de pagament de la quota anual per el següent curs escolar abans de la
finalització del curs.
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8. Als efectes de participació, signem aquest document i el lliurem al centre.

Estem d’acord amb el projecte i volem formar-hi part.
No estem d’acord amb el projecte o no volem formar-hi part.

__________________________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal
____________________________
DNI número
__________________________________________________________________
Email de contacte
__________________________________________________________________
Telèfon de contacte

____________________________
Signatura

Sant Quirze del Vallès, a _____ de __________de 20___

(Signatura de la Direcció i Segell del Centre)

