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COMUNICAT LLIBRES DE TEXT 2020-21

Benvolgudes famílies
Un cop més ens adrecem a vosaltres per tal d’informar-vos sobre l’adquisició dels
llibres de text de cara al curs 2020-21.

 Per als alumnes que NO participen en la SOCIALITZACIÓ dels llibres de
text:
S’ofereix la possibilitat d’adquirir-los a la llibreria Dina-4 situada a l’avinguda
Pau Casals 56-60, local 1. Aquest any, s’han d’adquirir els llibres amb prèvia
reserva de 30€ o bé pagant la totalitat dels llibres. El període per fer la
reserva és del 22 de juny al 29 de juny del 2020 amb un descompte de 12%
a primària i ESO, 5% a infantil.
La recollida dels llibres es farà durant la primera setmana del mes de
setembre.

 Per als alumnes que SÍ participen en el projecte de
de llibres (a partir de tercer de primària):

SOCIALITZACIÓ

Hi ha quaderns de treball que no poden ser socialitzats i que cal adquirir
individualment. S’ha de fer la reserva prèvia, amb el pagament total dels
llibres que no poden ser socialitzats. El període per fer la reserva és del 22
al 29 de juny del 2020.
La recollida dels llibres es farà durant la primera setmana del mes de
setembre.

 Pels qui participen per primera vegada:
Heu d’haver emplenat el full de sol·licitud (que us entregarà la comissió de
socialització) i només heu d’encarregar els quaderns, doncs tots els llibres de
text queden socialitzats. Al llistat dels llibres veureu que hi ha llista de llibres
socialitzats i els que no es socialitzen. Durant el mes de juliol i a principis de
setembre sortirà a la pàgina web de l’AFA (www.ampa11setembre.cat) i via
delegades els dies i horaris en que necessitem voluntaris per poder posar el
primer folre dels llibres nous i fer la revisió corresponent.

 Per a TOTS:
☺ També us fem saber que gairebé el 90% dels alumnes de l’escola participen
en la socialització. Potser els qui no socialitzeu no trobeu l’edició del
llibre de text que es treballarà a classe (llibre descatalogat), doncs el
reaprofitament de llibres comporta utilitzar edicions que no són les últimes
editades. No us preocupeu. En general no hi ha gaire diferència entre un
llibre i l’altre. Si teniu qualsevol dubte o problema us podeu adreçar a
l’escola.
☺ Estigueu a l’aguait de la informació que es penjarà a la pàgina web on
sortiran els llistat de llibres segons el curs.

Cordialment
Comissió de Socialització de llibres
Sant Quirze del Vallès, 22 de juny del 2020.

