
Barcelona, 8 de juny de 2017

Benvolgudes Famílies de Primària:

Us recordem que el R@bota’l és un projecte de socialització de llibres de
text  que funciona a  la  nostra  escola,  en el  qual  participa  tot  l’alumnat  de
primària de 1r. a 6è. que s’hi hagi adherit. Actualment hi estan adherits al
voltant del 95% dels alumnes.

Participar en el R@bota’l li dóna a l’alumne/a el dret a tenir cada any en
PRÉSTEC els llibres de text, els diccionaris de classe i les lectures obligatòries
ja que tots aquests llibres són els que es reutilitzen i són propietat de l’escola.
Cada alumne tindrà en PROPIETAT tots els quaderns de treball i d’activitats
que s’hagin d’utilitzar durant el curs escolar, ja que en ells s’ha d’escriure i per
tant no poden ser reutilitzats.

Per  tal  de  protegir  els  llibres  cal  folrar-los  amb  folres  de  sobre  o
amovibles, mai amb iron-fix o folres similars.

Cada alumne/a  inscrit al projecte R@bota’l ha de pagar una quota anual. 

COM PODEU APUNTAR-VOS AL PROJECTE 

Amb el pagament de la quota i la signatura conforme heu recollit els llibres,
l’alumne/a quedarà automàticament apuntat al projecte i es compromet a fer
un bon ús dels  llibres.  Aquest  curs  tornem a reduir  la  quota del  lot  de
llibres

QUOTA PER AL CURS 2017-2018: 60 € (socis AMPA) 110 € (no socis AMPA)

SISTEMA DE PAGAMENT:

Es  farà  mitjançant  un  únic  pagament  via  ingrés  bancari  o  transferència  al
següent compte corrent del BBVA: ES11-0182-1008-71-0200024126

MOLT  IMPORTANT: A l'hora de fer el  pagament caldrà indicar el  NOM DE
L’ALUMNE/A I EL CURS (el que farà l’any vinent) al justificant de l’ingrés. 

El pagament es pot fer des de la data de recepció d’aquesta carta i fins el dia
de la recollida dels llibres. En cap cas es podrà fer per domiciliació bancària. No
passarem cap rebut.

RECOLLIDA DELS LLIBRES

A l’ Escola  els dies  7, 12 i 13  de setembre, de 16:45 h a 18:30h . 

SERÀ  IMPRESCINDIBLE  PORTAR  EL  JUSTIFICANT  DE  L’INGRÉS  O
TRANSFERÈNCIA I SIGNAR CONFORME S’ HAN REBUT ELS LLIBRES.

Comissió R@bota'l  AMPA. 


