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PROGRAMA XARXA LLIBRES 2018-19
INSTRUCCIONS PER A LES FAMILIES
Les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de
Llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de
sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud
electrónica.
Les sol·licituds de nova participació es presentaran

al

centre on es trobe matriculat l’alumnat, fins al 20 de juny
2018.
L’alumnat participant en el programa de banc de llibres XARXA
LLIBRES durant el curs 2017_2018 no haurà de presentar cap
sol·licitud per ser participant en el Banc de llibres
2018-2019 ja que aquesta condició es manté, a no ser que
exercisquen el seu dret de renúncia.
Recollida del llibres de text es realitzarà en el centre on
l’alumne o l’alumna estiga matriculat/da el curs 2017-2018.
Lliurament de Llibres d’assignatures aprovades en la conv
ordinària
Dimecres 20 de juny
HORA

GRUPS

9:30 – 10:45

1r ESO A, 1r ESO B, 1r ESO C

10:45 – 11:45

1r ESO D, 1r ESO E, 1r ESOF, 1r ESO
G

11:45 – 12:45

4t ESO A, 4t ESO B, 4t ESO C, PR4
DiJOUS 21 de juny

LLOC

AULA TÈCNICA

HORA

GRUPS

9:30 – 10:45

2n ESO A, PAC, 2n ESO B, 2n ESO C

10:45 – 11:30

2n ESO D, 2 ESO E

11:30– 13:00

3r ESO A, 3r ESO B, 3r ESO C, 3r
ESO D, 3r PMAR

LLOC

AULA TÈCNICA

Amb els llibres s’ha de lliurar el Document de lliuraments de
llibres de text. Les families marcaran les caselles
corresponents, ja facen l’entrega de lot complet, parcial o de
renúncia, i indicaran els llibres de text que entreguen.
Aquest document s’entregarà a les families el dia del
lliurament de notes o el mateix dia del lliurament dels
llibres.
Els llibres es lliuraran folrats, sense subratllar, no escrits
i en bon estat tal com es demanava en les instruccions
entregades en setembre.
Aquells alumnes que s’han de presentar als exàmens
extraordinaris del 27, 28 i 29 de juny, entregaran els llibres
de l’assignatura suspesa el dia de l’examen en l’aula tècnica
de 9:30 a 12:30.
Dimecres 4 de juliol es publicarà el llistat d’alumnat amb
llibres pendents de devolució o entregats en mal estat. Si
les famílies no reposen els llibres perduts o en mal estat no
participaran al programa Xarxa llibres el curs 2018-19.

