SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC
Sr/Sra……………………………………………………………………………………
amb

DNI…………………………………………………,

Pare/Mare/representant

legal de l’alumne/a…………………………………………………………
que l'any acadèmic 2014/2015 cursarà ………… de primària:
Em compromet a participar en el Programa de Reutilització de llibres de text i
material didàctic d'Aula Balear i accepto les normes d’ús del fons.

Palma,………………………de juny de 2014
Signatura,

Les famílies que vulguin adherir-se al Programa hauran de lliurar aquesta
butlleta abans del dia 20 de juny a la Secretaria del centre.
________________________________________________________
FULL D’INGRÉS DE LES FAMÍLIES (1r cicle)
Els pares o representants legals de l’alumne/a
……………………………………………………................................................
que el curs 2014/2015 farà ....... curs de primària al centre concertat Aula
Balear, per participar al programa de reutilització de llibres 2014/2015, han
d'ingressar al número de compte de Cajamar:
ES64
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la quantitat aprovada pel consell escolar de 63€, i s'ha d'ingressar fins el dia 20
de juny de 2014.
Recordau que si no es fa l’ingrés en el termini establert es perd el dret a
participar en el Programa.
(l’ingrés s’ha de fer amb el nom, llinatges i curs que farà l'alumne durant
l'any acadèmic 2014/2015 amb el concepte: Programa de reutilització de
llibres).

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC
Sr/Sra……………………………………………………………………………………
amb

DNI…………………………………………………,

Pare/Mare/representant

legal de l’alumne/a…………………………………………………………
que l'any acadèmic 2014/2015 cursarà ………… de primària:
Em compromet a participar en el Programa de Reutilització de llibres de text i
material didàctic d'Aula Balear i accepto les normes d’ús del fons.

Palma,………………………de juny de 2014
Signatura,

Les famílies que vulguin adherir-se al Programa hauran de lliurar aquesta
butlleta abans del dia 20 de juny a la Secretaria del centre.
________________________________________________________
FULL D’INGRÉS DE LES FAMÍLIES (2n cicle)
Els pares o representants legals de l’alumne/a
……………………………………………………................................................
que el curs 2014/2015 farà ....... curs de primària al centre concertat Aula
Balear, per participar al programa de reutilització de llibres 2014/2015, han
d'ingressar al número de compte de Cajamar:
ES64
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la quantitat aprovada pel consell escolar de 137,50€, i s'ha d'ingressar fins el
dia 20 de juny de 2014.
Recordau que si no es fa l’ingrés en el termini establert es perd el dret a
participar en el Programa.
(l’ingrés s’ha de fer amb el nom, llinatges i curs que farà l'alumne durant
l'any acadèmic 2014/2015 amb el concepte: Programa de reutilització de
llibres).

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC
Sr/Sra……………………………………………………………………………………
amb

DNI…………………………………………………,

Pare/Mare/representant

legal de l’alumne/a…………………………………………………………
que l'any acadèmic 2013/2014 cursarà ………… de primària:
Em compromet a participar en el Programa de Reutilització de llibres de text i
material didàctic d'Aula Balear i accepto les normes d’ús del fons.

Palma,………………………de juny de 2014
Signatura,

Les famílies que vulguin adherir-se al Programa hauran de lliurar aquesta
butlleta abans del dia 20 de juny a la Secretaria del centre.
________________________________________________________
FULL D’INGRÉS DE LES FAMÍLIES (3r cicle)
Els pares o representants legals de l’alumne/a
……………………………………………………................................................
que el curs 2014/2015 farà ....... curs de primària al centre concertat Aula
Balear, per participar al programa de reutilització de llibres 2014/2015, han
d'ingressar al número de compte de Cajamar:
ES64
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la quantitat aprovada pel consell escolar de 177,50€, i s'ha d'ingressar fins el
dia 20 de juny de 2014.
Recordau que si no es fa l’ingrés en el termini establert es perd el dret a
participar en el Programa.
(l’ingrés s’ha de fer amb el nom, llinatges i curs que farà l'alumne durant
l'any acadèmic 2014/2015 amb el concepte: Programa de reutilització de
llibres).

