AMPA

Contracte d’adhesió a “El club del llibre reciclat”
En/na _______________________________________________________________ ,
pare/mare/tutor/a de l’alumne/a ____________________________________________
Curs que farà el proper setembre : ________ (3er, 4rt, 5è ó 6è).
Manifesto la meva voluntat de que el meu fill/a formi part del Club del Llibre Reciclat per a tots
els cursos de cicle mitjà i superior, tot acceptant la normativa que a continuació es descriu.
NORMATIVA
1. Les famílies no han de comprar, per compte propi, cap llibre del lot de llibres escolar.
L’AMPA és l’única encarregada de la seva adquisició i del lliurament a les famílies en lots
sencers no negociables.
2. Per tal de poder mantenir les renovacions de llibres i les necessitats del projecte, les famílies
es comprometen a pagar la quota de manteniment que el Club estableix anualment.
3. Els llibres són propietat de l’AMPA de l’Escola Bages. El nens/es únicament els tenen en
dipòsit durant un curs, en règim de préstec, per a la seva utilització.
4. L’últim dia de curs l’alumne ha de lliurar els llibres en bon estat perquè puguin ser
reutilitzats. Si algun llibre s’ha perdut o es troba en mal estat (a criteri de l’AMPA), la família
pagarà el seu valor de reposició. En cas contrari el nen/a quedarà exclòs del servei per al curs
següent.
a) La família es compromet a protegir els llibres amb fundes no adhesives o un folre
de plàstic no adhesiu.
b) La família es compromet a que, en el moment del seu retorn, els llibres no tindran
guixades de cap mena. Altrament es penalitzarà amb 5, 10 o 20€ depenent de
l’antiguitat del llibre malmès.
c) El nom de l’alumne s’ha d’enganxar amb etiqueta adhesiva a la portada dels
llibres, sota el folre no adhesiu.
5. La família accepta que el lot de llibres que li correspon pot contenir tant llibres nous com re
utilitzats.
6. Quan el nen/a finalitzi el sisè curs, la família retornarà els llibres de 6è curs a l’escola.

Signatura:

NIF :

Manresa, _____ de _______________ de 201 ___

Còpia per l’AMPA

