
Projecte Socialització de llibresEscola Els Pins 

Comissió de Socialització. AMPA Els Pins 

Benvolgudes famílies, 

Com ja sabeu l’any passat es va iniciar un projecte de socialització de llibres a l’escola. Aquest 

projecte implica que es realitza una compra conjunta de llibres pels nens/es de 1r i 2n i a partir 

de 3r i fins a 6è els llibres es socialitzen.  

L’any passat es va fer arribar a les famílies un document de compromís per tal que 

manifestessin la seva participació amb el projecte, en el vostre cas potser no van rebre 

resposta o la resposta era negativa. 

Per aquest motiu, tornem a posar al vostre abast el document de compromís i us demanem 

que el retorneu abans del dia 26 de maig al vostre tutor/a. Entendrem la no resposta com una 

negativa a participar en el projecte. 

DOCUMENT DE COMPROMIS DE LES FAMÍLIES 

 

En/Na: 

amb DNI: 

com a pare/mare/tutor/a de (nom i cognoms): 

que realitzarà el proper curs escolar 2015-2016  
el nivell (primer, segon,...): 

 

 

Comunico a l’AMPA i en conseqüència a l’Escola Els Pins que escollim l’opció: 

 

 A – PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ 

 B – NO PARTICIPACIÓ AL PROJECTE 

 C - RENÚNCIA AL PROJECTE 

 

I manifesto la meva voluntat d’adhesió al projecte de Socialització de llibres de text de 

l’Escola Els Pins de Cornellà de Llobregat. Sense socialització prevista per als cursos de P3, P4 

i P5 ja que el seu funcionament és amb elaboració de fitxes per part del propi claustre, sense 

socialització a 1er i 2on però amb la participació en la compra conjunta de llibres de text, i de 

3er a 6è amb socialització i amb el compromís de deixar els llibres a l’aula al finalitzar el curs, 

d’acord amb el reglament de funcionament del projecte impulsat per l’Escola i l’AMPA. 

A Cornellà de Llobregat, _______ de _________________de 2015 

 

 

 

                         Signatura 


