
RESERVA DE LLIBRES 2012-2013 
 Com sabeu s’acosta el final de curs i hem de pensar en el següent curs. Tots els anys a 
final de juny o primers de Juliol se sap quins llibres portaran els nostres fills a l’any 
següent. 

Es fa una llista que queda penjada en l’escola, per a que els pares la puguen consultar 
per si volen comprar els llibres al llarg de l’estiu. 

L’AMPA junt amb la llibreria LA MOIXERANGA intenta fer còmoda, ràpida i beneficiosa 
per l’escola, la compra d’un volum important d’aquests llibres, la qual cosa fa que 
amb la negociació de l’AMPA  amb la llibreria se puguen tindre uns ingressos que 
beneficien els nostres fills i l’escola. 

Es fa amb aquesta llibreria per que no incrementa els preus de venda, sinó que dels 
guanys que ells tenen, ens ofereixen un tant per cent, a canvi d’un volum de venda 
més gran. 

Aquestos beneficis es destinen a fer projectes o millores que repercuteixen en la 
qualitat de l’educació que reben els nostres xiquets. 

Normalment els conceptes en la compra de llibres són: 

Llibres de matèries especifiques, lectures, diccionaris, material escolar ….......xec escolar 

Agenda………......................................................................................................................3,55 € 

Material EF……….............................................................................................................…..2,5 € 

Segur 
escolar……...............................................................................................................….…..8 € 

Aportació 
escola……............................................................................................................…..14 € 

XEC ESCOLAR amb el xec , i segons marca la Conselleria, només es poden pagar llibres 
, lectures, material escolar. 

AGENDA DE L’ESCOLA VALENCIANA és personalitzada i l’encarrega l’escola a 
l’editorial Edicions 96. El preu el marca l’editorial. De 3r cap amunt. 

ASSEGURANÇA ESCOLAR és voluntària, però afavoreix una ràpida atenció sanitària o 
de trasllat al centre sanitari, tant si troben als pares com si no. Els que no el paguen, 
han d’estar localitzats i disponibles per qualsevol urgència, la qual cosa no sempre és 
possible o es troben lluny de l’escola, amb perjuí dels nostres fills. Hem de tindre en 
compte que si cada vegada que hi ha una incidència a l’escola ha d’eixir un mestre 
aquesta persona està deixant a la resta dels seus alumnes sense atenció i no sempre 
va a ser possible que els atenda un altre mestre, i a més, no està autoritzat portar 
l’alumnat al vehicle del professorat. 



APORTACIÓ A L’ESCOLA aquesta aportació també és voluntària, però necessària, 
no és per l’AMPA, és per material fungible que consumeixen tots els xiquets de l’escola 
(paper higiènic, sabó, fotocòpies, fulls de paper, etc). Aquestos conceptes en una 
escola pública haurien d’estar aportats per les administracions, però, per desgràcia, no 
és el cas i no anem a fer que per exemple cada xiquet porte el seu paper higiènic o 
que se paguen les fotocòpies comuns, o el material que tots utilitzen a les aules i altres 
dependències escolars, doncs els 14 € són només una ajuda que sols representa un 
percentatge del que utilitzen els nostres fills. 

Tots aquestos conceptes estan comptabilitzats, facturats, i qualsevol pare els pot 
consultar a l’escola o amb l’AMPA que ajuda en la gestió. 

PERTANT enguany  s’han de pagar els conceptes de : 

(A partir de 3r a 6é) Agenda.......3,55 € 

(A partit de 1r a 6é)Mat. Educació Física .......2,5 € 

(Primària)Segur escolar 8 € 

(Tot l’alumnat individual) Aportació escola 14 € 

 

LA PROPOSTA CONCRETA ÉS LA SEGÜENT 

Ara es passa aquesta quantitat per a ingressar durant el mes de maig i fins el 10 de 
juny. 

Una vegada ingressada, cal marcar la casella que SI que vols que et reserven els llibres 
al setembre. 

La reserva de llibres implica tindre un lot sencer a nom del fill a començament de curs, 
encara que després se podran retirar del lot dels que no vulguen, per si tenen d’algun 
germà, amics, etc. 

HEU DE TINDRE EN COMPTE QUE AQUEST IMPORT NO ES DESCOMPTARÀ DE L’IMPORT 
TOTAL DEL LLIBRES, PERQUÈ SÓN CONCEPTES GENERALS D’ESCOLA. 

Els pares que NO vulguen adquirir els llibres també han de 
pagar aquestos conceptes, que són generals d’escola. 

 

 

LA JUNTA DE L’AMPA 

 



 

 

 

 

RESERVA DE LLIBRES INFANTIL 
* Segur escolar  (Tot l’alumnat)                  8,00 

* Aportació per a l’escola (Tot l’alumnat) 14,00

                                                           TOTAL A PAGAR:      22,00 

 

  SI, reserve llibres      NO, reserve llibres 

 

* Cal anar a la CAIXA POPULAR Xarco o Rambleta i fer l’ingrés 
corresponent al compte nº 3159 / 0005 / 06 / 1662714920 

 

El caixer us donarà 2 còpies del pagament un per a la família i altres per 
a l’A.M.P.A que deixareu en la Direcció  i l’AMPA anirà arreplegant, així 
a final de juliol la llibreria ja té preparats els vostres llibres. 

 

NOM XIQUET :_____________________________GRUP(ACTUAL): 
______ 

 

CAL LLIURAR A DIRECCIÓ 
 

 

 

 

 

 


