
BANC DE LLIBRES DE TEXT. 3r-6è PRIMÀRIA. 

Benvolgudes famílies, 

El proper curs 2021-22 la nostra escola incorpora el Programa de reutilització de 
llibres que ofereix la Conselleria d'Educació com a projecte de centre per a tot l’alumnat que cursarà 3r, 4t, 
5è i 6è de primària.

Això què suposa? Que tot l’alumnat d’aquests cursos passarà a utilitzar el banc de llibres del que disposa el 
nostre centre i tothom haurà de fer l’aportació econòmica corresponent. 

Hauran de comprar a part algun llibre? No, les famílies no hauran de comprar cap llibre més, ni quadernet, 
ni activity book d’anglès. L’ alumnat trobarà tots els llibres a l’aula per setembre, inclosos els folres, que 
també aniran inclosos dins la quota.

Quin cost té? Té un cost de 45 € per alumne/a que s’ha d’ingressar durant el període establert el mes de 
juny (de l’1 al 15). Aquest cost suposa un estalvi per a les famílies que va del 60% al 77% depenent del curs.

Aquests llibres de text del banc són propietat del centre i s’hauran de retornar en bones condicions a final 
de curs (seguint les normes de conservació). En cas de pèrdua o incompliment de les normes s’haurà de 
pagar la penalització corresponent (el 50% del cost del llibre). 

Els quadernets (activity book) s’entregaran per setembre a l’alumnat i passaran a ser propietat de 
l’alumne/a ja que hi hauran d’escriure.

Què hem de fer? Fer el pagament de 45€ per transferència bancària al número de compte 

ES84 2100 3790 2822 0000 4388 durant els dies 1-15 de juny indicant:

Beneficiari: Ceip Aina Moll i Marquès

Quantitat: 45 €

Concepte: Nom i llinatges de l’infant i el curs que farà l’any acadèmic 2021/22

IMPORTANT: S’ha d’entregar el resguard de l’ingrés a la tutora.
Gràcies per la vostra col·laboració, 

CEIP Aina Moll i Marquès.


