LLIBRE SOLIDARI / RECICLATGE DE LLIBRES

Benvolgudes famílies,
Ja entrem a l’últim trimestre d’aquest Curs 2012/13 i durem a terme la prova pilot de “Reciclatge de llibres”, per a
alumnes 4t d’EP i de 2n de l’ESO entre les famílies que es van voler acollir al projecte l’any passat.
Us recordem que els llibres que reciclarem seran:
4t d’E.P.: Medi, Religió i Castellà

ESO: Anglès, Medi i Religió

Que hem de fer si volem ?


Deixar Llibres
Haureu de portar aquests llibres el dia 27 de juny (data que es lliuraran les notes del curs) i deixar-los a la
Recepció del Col.legi, dins d’una bossa tancada, amb el nom del vostre fill. L’AMPA revisarà l’estat del llibre i
us informarà si entra dins de l’oferta.



Recollir Llibres
L’AMPA haurà revisat l’estat del llibre i us els lliurarà el dia de recollida de llibres pel proper curs. Recordeu
que el lot de llibres que us emporteu, l’alumne l’haurà de cuidar i entregar a l’AMPA en acabar el Curs
2013/14 en bon estat. Cas de no ser així, haureu de reemborsar el seu cost.
Si heu fet reserva de llibres pel proper curs al Col.legi, haureu d’adquirir el lot complet, no obstant, l’escola
us acceptarà la devolució dels llibres sociabilitzats.

Aprofitem per recordar-vos que de forma contínua tenim la campanya del Llibre Solidari, on les famílies doneu
els vostres llibres per aquelles famílies més necessitades. Alhora al nostre bloc http://ampasafahorta.org/mesampa/ampa-intercanvi trobareu un espai per poder intercanviar tot allò que encara sigui d’utilitat per altres
famílies.
Esperem que la prova sigui un èxit per poder continuar l’any vinent amb la resta de cursos.

Comissió d’Assistència
AMPA SAFA-HORTA
Barcelona, maig de 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Si us plau, si esteu interessats en participar-hi, ompliu, retalleu i lliureu-nos la resposta al despatx de l’AMPA
Oberta els divendres de 17.15h a 18 h, fins el 17 de maig. Gràcies.
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