
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Roc Blanc 
  
Carrer Pintor Casas, s/n 
08232 Viladecavalls 
Tel. i fax 93 789 19 02 
a8041726@xtec.es  
http://www.xtec.es/ceip-rocblanc/ 

 

 

 
 
 
Seguint la línia de treball de la nostra escola, volem continuar la important innovació que ja 
vam iniciar fa sis cursos el claustre de mestres juntament amb l’AMPA. 
La proposta consisteix en reutilitzar gran part dels llibres de text i adquirir material 
curricular (diccionaris, atles, material multimèdia) i continguts digitals. 
 
Aquesta socialització es basa en valors fonamentals que des de fa anys ja treballem, com 
són: una clara aposta per la defensa del medi ambient, la importància de l’educació en els 
valors socials i  el saber compartir. Igualment, com escola pública de vocació, creiem en la 
reducció de les despeses dedicades a l’educació dels nens/nenes i, en aquest cas, 
ocasionades per l’adquisició dels llibres de text.  
 
Estem molt satisfets del grau d’implicació de les famílies en aquest projecte. És per això que 
el continuem. 
 
Us adjuntem  més informació sobre l’estalvi econòmic que representarà a les famílies 
participar en aquest projecte, així com la quota de manteniment que haureu de pagar.  
 
Quotes a pagar: 
 

- CI:   13€ 
- CM: 23€ 
- CS:  23€  

 
Forma de pagament: REBUT DOMICILIAT. 
 
Amb aquestes quotes us entraran els llibres de text, llibres de consulta, de lectura i 
d’altres materials amb contingut digital .  
Degut a que a CI hi ha menys material reutilitzable, la quota és més baixa que en els 
altres dos cicles. 
 
Si  hi esteu d’acord, ompliu l’autorització i lliureu-la al tutor/a del vostre fill/a abans del 
dimecres 15 de juny. Si hi ha alguna família que per motius varis no es vol afegir al projecte 
de reciclatge de llibres, hauríeu de demanar hora de visita a l’Equip Directiu, per poder-ne 
parlar. 
 
Des d’aquestes línies us volem agrair la vostra participació en el nostre projecte d’escola. 
                                                               

Comissió de reciclatge de llibres 
 
Viladecavalls 3 de juny de 2011 
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COMPROMÍS FAMILIAR DE PARTICIPACIÓ EN LA REUTILITZACIÓ DE 

LLIBRES DE CONSULTA, LLIBRES DE BIBLIOTECA, MATERIAL 

CURRICULAR I CONTINGUTS DIGITALS DE L’ESCOLA ROC BLANC 

 

 

En/Na _______________________________________ com a mare, pare o tutor  
                               (Nom del pare o mare o tutor/a legal) 
 
 
de l’alumne: __________________________________________________ 
                               (Nom de l’alumne) 
 
 
 
 
 
 
Opto, voluntàriament, a participar en el programa cooperatiu per al foment de la 
reutilització de llibres de consulta i material curricular, i conseqüentment ens 
comprometem a complir amb totes les normes de funcionament del programa: tenir 
cura dels llibres, no personalitzant-los i mantenint-los en bon estat, pagar la quota 
familiar dins dels terminis establerts i en cas de pèrdua o deteriorament d’un llibre, 
el/la responsable haurà de comprar-lo i fer-se càrrec de l’import corresponent, abans 
de finalitzar el curs escolar. 
 
 
I per a que així consti, signo el present compromís a Viladecavalls, 6 de setembre de 
2013. 
 
                                            
 
 

Signatura del pare o mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 


