ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
CURS 2019/20
Per adherir-se al Programa el curs 2019/20 s'ha de fer l'ingrès d'una de les quantitats següents, segons sigui el
cas:
– 1r any d'adhesió al Programa, si es cursa 1r d'ESO*: 120€. *Aquesta reducció es justifica perquè les famílies
hauran d'adquirir un ordinador/tauleta per a ús personal de l'alumne/-a.

–
–

1r any d'adhesió al Programa, si es cursa qualsevol altre nivell:170€.
2n any d'adhesió al Programa: dipòsit de 50€. Aquesta quantitat es retorna en el moment que acaba l'ESO o
abandoni el centre; sempre que hagi retornat cada curs el material reutilitzable d'acord amb les normes d´ús del Programa.

– 3r any d'adhesió al Programa: 0€.
– 4t any d'adhesió al Programa: 0€.
Aquestes són les quantitats aprovades pel Consell Escolar del centre i amb el seu pagament s'assumeix el
compromís de seguir les normes d'ús del material didàctic que forma part del fons del centre.
OPCIONS DE PAGAMENT
Codi entitat: 0568152 – IES BIEL MARTÍ
Concepte: REUTILITZACIÓ LLIBRES
IMPORTANT: S'hi ha d'especificar al REMITENT el nom i llinatges de l'alumne/-a. 2a REFERÈNCIA

curs que farà el 2019/20 (1r, 2n, 3r o 4t).
1. AMB CODI DE BARRES PER PAGAR EN CAIXERS DE LA CAIXA. (NOTA IMPORTANT: Es pot
efectuar el pagament amb qualsevol targeta de qualsevol entitat ja que no s’hi aplicarà cap comissió).

2. PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA:
Compte IBAN de l’IES: ES95-2100-0268-30-0200116046

–
–

–

CALENDARI D'INGRÈS I PUBLICACIÓ ALUMNAT ADHERIT
El darrer dia per efectuar-ne l'ingrès és divendres 21 de juny.
Dilluns 24 de juny publicarem al tauler d'anuncis el llistat d'alumnat adherit. A més, enviarem un
missatge, a través del GESTIB famílies -si ens ho permet-, a tot l'alumnat adherit confirmant-ne
l'adhesió.
No és necessari presentar el justificant d'ingrès a la secretaria del centre, però és convenient de
conservar-lo fins que es comprovi que l'alumne/-a està inclòs dins la llista que publicarem.

PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ:
Pàgina web del centre a la pestanya del Programa situada a la part dreta.
Per qualsevol consulta referent al Programa teniu dues vies:
– PREFERENT: Correu electrònic del Coordinador del Programa: vvendrell@iesbielmarti.cat. Víctor
Vendrell Laparra.
– A SECRETARIA de l'institut: de dilluns a divendres entre les 8h i les 14h.
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