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Benvolguts pares i mares, 

Des de la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell, us informem que tornem a engegar 
el procés d’adhesió del projecte de reutilització de llibres pel curs 2015-2016.  

Els dies que es podrà fer l ’adhesió seran els següents i  no hi haurà cap altre dia 
per adherir-se : 
 
Dilluns 22 de juny...........................................................  1r ESO i 2n d’ESO 
Dimarts 23 de juny........................................................... 1r ESO i 3r d’ESO 
Dimarts 30 de juny........................................................... 1r ESO i 4t d’ ESO 
 
L’horari  d’adhesió serà de (9:00 a 11:00 h) 
 
Les famílies que desitgin adherir-se al projecte hauran de seguir els passos següents i portar la 
documentació a l ’ INS Camí de Mar: 

1. Signar el compromís d’adhesió que us han fet arribar a través d’aquesta carta (darrera del 
full). 

2. Ser soci de l’AMPA de l’Institut Camí de Mar. El preu de l’AMPA és de 25 € . 
3. Pagar una quota de 25 euros (a fons perdut) per garantir la reposició dels llibres, que 

degut a l’ús no es puguin reutilitzar. 
4. Al mes de setembre es farà la revisió dels llibres reutilitzats. Es recorda que si hi ha algun 

llibre malmès la família tindrà un càrrec de 10 euros. 
 

SETEMBRE 

 
Cordialment, 
Sandra Suàrez i Plana 
Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones. 
Ajuntament de Calafel 
Calafell, juny de 2015 

1	  i	  2	  de	  setembre	  
10	  a	  12:30	  h	  

Retorn	  dels	  llibres	  de	  reciclatge	  dels	  alumnes	  que	  han	  aprovat	  totes	  
les	  matèries.	  

2	  de	  setembre	  
10	  a	  12:30	  h	  

Retorn	  dels	  llibres	  de	  reciclatge	  dels	  alumnes	  que	  han	  aprovat	  totes	  
les	  matèries	  i	  adhesions	  al	  reciclatge,	  si	  no	  s’ha	  fet	  al	  juny,	  amb	  
penalització	  de	  20	  €.	  El	  total	  a	  pagar	  seria:	  AMPA	  (25	  €)	  +	  25	  €	  del	  
reciclatge	  +	  20	  €	  de	  penalització.	  

4	  de	  setembre	  
11:00	  a	  13:00	  h	  

Retorn	  dels	  llibres	  de	  reciclatge	  dels	  alumnes	  que	  han	  fet	  recuperació	  
al	  setembre.	  

15	  de	  setembre	  
A	  partir	  de	  les	  

8:00	  h	  

Els	  alumnes	  de	  l’ESO,	  acompanyats	  pels	  professors	  de	  l’institut,	  i	  en	  
ordre	  de	  classes,	  passaran	  a	  buscar	  els	  llibres	  de	  reciclatge.	  


