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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DINS EL PROGRAMA DE
SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT D’ANGLÈS/ESPANYOL PER
ESTRANGERS

NOM DE L’ALUMNE/A:
CORREU ELECTRÒNIC:
TELÈFON:
NIVELL:
BONIFICACIÓ I/O EXEMPCIÓ (adjuntar justificant):
CONDICIONS:
1. L’alumne/a es compromet a l’abonament de la quota d'inscripció al projecte que, per al curs
2022-2023 serà de 10€ i a l’abonament d’un dipòsit de 10€ (a retornar a final de curs si el llibre
està en les mateixes condicions que quan es va rebre).
2. Pot participar en aquest programa l’alumnat d’anglès i espanyol per estrangers de tots els
nivells que s’estudien a l’EOI Lleida i que té dret a les bonificacions i/o exempcions generals
publicades al web www.eoilleida.cat
3. En el cas que s’accepti la sol·licitud es contactarà a l’alumne/a per correu electrònic per tal
que pugui recollir el llibre a consergeria després d’abonar la quota d’inscripció i el dipòsit. Es
guardarà el llibre durant quinze dies. Si l’alumne/a no el recull, el llibre es donarà a la
següent persona de la llista.
4. La comissió de socialització de llibres valorarà les sol·licituds rebudes per tal d’adjudicar els
llibres. En cas que hi hagi més sol·licituds que llibres disponibles, la comissió adjudicarà els
llibres seguint els paràmetres dictats pel Departament d’Educació en quant a bonificacions i
exempcions.
Cada exempció sumarà 1 punt i cada bonificació 0.5.
5. Els llibres SÓN PROPIETAT de l’EOI Lleida. L’alumne únicament els té en dipòsit, en règim
de préstec durant un curs.
6. Es imprescindible tenir el carnet de la biblioteca per tenir els llibres en préstec.
7. L’alumne/a es compromet a fer un bon ús dels llibres de text i a retornar els llibres a l’escola
en finalitzar el curs escolar en les mateixes condicions que quan els va rebre.
8. L’alumne/a es compromet a reposar el llibre o llibres o a abonar el pagament íntegre del
valor dels llibres quan aquests s’hagin perdut o quan hagin rebut un ús inadequat (llibres
escrits, trencats, arrugats, etc).

9. Si un/a alumne/a marxa de l’escola abans de finalitzar el curs ha de retornar els llibres
socialitzats abans de marxar.
10. En el cas extraordinari que hi hagi més llibres que sol·licituds es podran atorgar a persones
que no tinguin bonificacions i/o exempcions.
_______________________________________________________________________________________________
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Programa Socialització de llibres
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors
d’edat. Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu
consentit prèviament. Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la
limitació. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la
pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentres-departament.html o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicionaltractaments/personal-centres-departament.html
______________________________________________________________________________________________
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades
personals.

Signat,
Alumne/a

Lleida , a ....................de ...............del ................

EN EL CAS DELS ALUMNES MENORS D’EDAT

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal ......................................... amb DNI
.................................
_______________________________________________________________________________________________
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Programa Socialització de llibres
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors
d’edat. Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu
consentit prèviament. Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la
limitació. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la
pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentres-departament.html o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicionaltractaments/personal-centres-departament.html
______________________________________________________________________________________________
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades
personals.

Signatura de l’alumne/a

Lleida , a ....................de ...............del ................

Signatura del pare/mare/ tutor/a legal (si escau)

