juny 2016
Benvolgudes famílies,
El projecte Passa’l, de socialització de llibres de text, engegat fa tres anys per
l’AMPA per a certes matèries, ja està plenament consolidat per a la totalitat de
l’Escola. El seu èxit econòmic, sostenible i de participació va animar
conjuntament l’escola i l’AMPA a ampliar-lo a totes les àrees i a tots els
alumnes del centre i a convertir-lo en un aspecte més del funcionament escolar.
Per tant, ja des del curs passat els llibres de text són propietat de l’escola i les
famílies només haurem d’abonar una quota única que servirà per anar reposant
o substituint els llibres malmesos o renovats i per mantenir un fons social d’ajut
a les famílies que tinguin dificultats per fer front al pagament dels llibres.
Aquest estiu no us haureu de preocupar d’encarregar els llibres, ni fer cues ni
passar hores per aconseguir-los. Al setembre els tutors lliuraran als vostres fills
i filles els llibres a classe, i a vosaltres us informarem de l’import final de la
quota, que se us cobrarà com un rebut més de l’escola.
Si alguna família volgués comprar la totalitat dels llibres pel seu compte, podria
fer-ho, i per això caldrà que s’adreci a Secretaria per tal que li facilitin el llistat
de llibres en funció del curs i nivell d’idiomes. En cap cas però s’acceptarà la
participació parcial en el projecte. Volem remarcar en aquest sentit que el
pagament de la quota establerta sempre serà inferior al cost de compra de tots
els llibres de text.
L’escola i l’AMPA estem molt contents d’haver consolidat el projecte i de podervos oferir aquest servei que suposa, a més d’un estalvi econòmic i de paper
notable, un aprenentatge en el respecte per al material comunitari.
Si teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a Secretaria de l’Escola o bé a
l’Ampa a través del seu correu electrònic:
ampa@elsarcs.cat
Que passeu un bones vacances. Ens retrobarem el curs vinent,
Salutacions,
Escola Els Arcs i l’AMPA d’Els Arcs

