
BANC DE LLIBRES. LLIURAMENT DE LLIBRES    
BANCO DE LIBROS. ENTREGA DE LIBROS

                          
   Estimades famílies:

El dia 3 de setembre es realitzarà el lliurament del lot de llibres de les assignatures obligatòries del
curs 2021-2022 a l'alumnat que no ha pogut recollir-lo al juliol o que no estava matriculat en aqueix
moment; les optatives es repartiran al setembre, però una vegada començat el curs i quan siga clar
quals té cadascun. El lliurament es realitzarà en el lloc i horari assignat. 
   
Per  a  evitar  aglomeracions  tan  sols  podrà  vindre  una  persona,  bé  l'alumne/a  o  un  familiar  i
mantindre les mesures de protecció i distància adequades.
Una vegada recollits els llibres en el lloc assignat passaran a l'aula del costat i emplenaran l'etiqueta
que hi ha dins dels llibres posant el curs que començarem: 21-22, el nom de l'alumne/a, grup en el
qual estan matriculats/es i l'estat en el qual es troba el llibre (B Bé- R Regular -M Mal).
Han de portar un bolígraf per a això.
Pel fet que la llei canviarà per al curs 22-23 no es farà inversió en llibres nous, encara que alguns es
troben deteriorats o no estiguen en la llengua que corresponga. Es respectarà la llengua en la mesura
que siga possible.

L'horari de lliurament de llibres serà el següent:

CURS DATA HORARI LLOC

4t ESO 3 SETEMBRE 11- 11,30 AULA DE FPB
(Primer pis)

3r ESO 3 SETEMBRE 11-11.30 BIBLIOTECA

2n  ESO 3 SETEMBRE 11,30-12 BIBLIOTECA

PR4 8 SETEMBRE L'assignat en la 
presentació

EN LA SEUA AULA

PMAR 8 SETEMBRE L'assignat en la 
presentació

EN LA SEUA AULA

1r ESO 8 SETEMBRE L'assignat en la 
presentació

EN LA SEUA AULA

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Una cordial salutació.

Julia Babiano (vicedirectora)
   
   



  
   Estimadas familias:

El día 3 de septiembre se realizará la entrega del lote de libros de las asignaturas obligatorias del
curso 2021-2022 al alumnado que no ha podido recogerlo en julio o que no estaba matriculado en
ese momento; las optativas se repartirán en septiembre, pero una vez comenzado el curso y cuando
esté claro cuales tiene cada uno. La entrega se realizará en el lugar y horario asignado. 

Para evitar aglomeraciones tan solo podrá venir  una persona, bien el  alumno/a o un familiar  y
mantener las medidas de protección y distancia adecuadas.
Una vez recogidos los libros en el lugar asignado pasarán al aula de al lado y rellenarán la etiqueta
que hay dentro  de  los  libros  poniendo el  curso  que  vamos  a  comenzar:  21-22,  el  nombre  del
alumno/a, grupo en el que están matriculados/as y el estado en el que se encuentra el libro (B  Bien-
R Regular -M Mal).
Deben traer un bolígrafo para ello.
Debido a que la ley cambiará para el curso 22-23 no se va a hacer inversión en libros nuevos,
aunque algunos se encuentren deteriorados o no estén en la lengua que corresponda. Se respetará la
lengua en la medida de lo posible.

El horario de recogída de libros será el siguiente:

CURS DATA HORARI LLOC

4t ESO 3 SETEMBRE 11- 11,30 AULA DE FPB
(Primer pis)

3r ESO 3 SETEMBRE 11-11.30 BIBLIOTECA

2n  ESO 3 SETEMBRE 11,30-12 BIBLIOTECA

PR4 8 SETEMBRE L'assignat en la 
presentació

EN LA SEUA AULA

PMAR 8 SETEMBRE L'assignat en la 
presentació

EN LA SEUA AULA

1r ESO 8 SETEMBRE L'assignat en la 
presentació

EN LA SEUA AULA

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Un cordial saludo.

Julia Babiano  (vicedirectora)


