CONTRACTE D’ADHESIÓ I COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ:
PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT ESCOLA DR. CARULLA

1. Per poder participar en la reutilització de llibres, és imprescindible estar al dia en el
pagament de la quota de l’AMPA, així com en les del reciclatge d’anys anteriors.
2. En incorporar-se per primer cop es pagaran 30 € (alumnes de 3r). Es pagaran
en el moment de la compra de llibres a https://www.abacus.coop/ca/llibresde-text/doctor-carulla---ampa
3. Cada any per mantenir-se en el projecte de reutilització s’han de pagar 20 €.
En el mateix moment de la recollida de llibres, les famílies que no hagin fet el pagament de
quota de 20€ per Abacus l’haurà de fer en efectiu.
4. Els alumnes repetidors han d’abonar les quotes de l’AMPA i de reciclatge corresponents.
5. Si alguna família decideix no participar en la reutilització però, posteriorment, necessita que
l’AMPA li faciliti algun llibre, haurà de pagar la quota de reutilització.
6. Les quotes pagades donen dret a l’ús correcte dels llibres prestats durant un curs acadèmic.
7. Després del lliurament del lot de llibres, les famílies disposareu d’una setmana per reclamar,
en el cas d’observar alguna anomalia greu en els llibres prestats. Aquestes reclamacions
s’hauran de fer directament a l’AMPA, utilitzant la via facilitada.
8. Els llibres prestats no són propietat de l’alumne. És obligatori retornar TOTS els llibres de
reutilització en finalitzar el curs (sense cap escrit), fins i tot si l’alumne marxa del centre. En cas
contrari s’haurà d’abonar la totalitat del preu.
9. En cas de pèrdua o mal ús evident d’un llibre prestat, s’haurà d’abonar el preu total.
10. L’alumne es farà càrrec de la protecció dels llibres prestats essent obligatori l’ús de fundes
de plàstic.

Jo .............................................................. (nom ) amb DNI ............................................ i correu
electrònic ( en majúscules ) ............................................................................. he llegit i accepto
la normativa del projecte de Reutilització de Llibres i em comprometo a fer-la complir al/la
meu/va fill/a .............................................................. que farà ..........................(curs) . En cas
contrari assumiré els costos o despeses acordats.
I per què consti signo com a mare/pare/ tutor
Signatura Arbúcies, ........ de ...................... del 2021

PROTECCIÓ DE DADES – En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica de
protecció de dades 15/1999, de 13 de desembre ) us informem que les dades que ens heu facilitat seran incloses en
la nostra base de dades i només s’utilitzaran en el àmbit de la nostra associació .

