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CONVOCATÒRIA PER L’ALUMNAT QUE JA PERTANY A LA XARXA DE
LLIBRES. RECOLLIDA XARXA DE LLIBRES CURS 2017-18

1. Alumnat que ho aprova tot en la convocatòria de juny:
El proper dimecres 20 de juny en el següent horari, les famílies que pertanyen a la
Xarxa de llibres han de portar tot el lot de llibres que van rebre a setembre a la biblioteca:
-

10h: 1º ESO A, B y C

-

10h30: 2º ESO A, B y C

-

11h: 3º A, B y C

-

11h30: 4º A y B

2. Alumnat que té assignatures suspenses en la convocatòria de juny:
El proper 4 de juliol en el mateix horari, les famílies que pertanyen a la Xarxa de llibres
han de tornar tot el lot de llibres que van rebre a setembre, encara que l’alumnat no ho
aprove tot en la convocatòria extraordinària de juliol.

Us demanem que vingueu a portar tot el lot de llibres en el dia i horari que esteu
convocats. En un altre dia i horari no s’agafarà els llibres.
Per continuar el proper curs 2018-19 en la Xarxa de llibres, l’alumnat és necessari que haja
retornat tot el lot de llibres en la convocatòria ordinària de juny o de juliol.

Es considera que un llibre no està en condicions per a entrar en la Xarxa de llibres quan:
-

Estiga ratllat en bolígraf o a llapis i no s’haja esborrat.

-

Estiga desenquadernat, encara que s’haja intentat arreglar d’alguna manera

-

Continga dibuixos, adhesius, paraules i missatges de qualsevol format

-

Estiga doblegat els fulls per marcar els temes o les tapes del llibre

-

Per qualsevol altre motiu el professorat considera que no està en condicions de
tornar a deixar-se.

En el cas que el llibre es considera que no està en condicions de ser utilitzat, les famílies
hauran de reposar els llibres rebutjats per participar en la Xarxa de llibres.

Benidorm, a 18 de juny de 2018
Comissió de la Xarxa de llibres

