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XARXA LLIBRES
LLIURAMENT DE LOTS DE LLIBRES - CURS 2020-2021
Donada la situació sanitària que estem vivint, el centre no considera aconsellable la recollida
presencial dels llibres del curs 2020-2021 per part dels pares, a causa del gran nombre de participants
en el banc de llibres. Així doncs, en aquesta ocasió, el repartiment dels lots de llibres de la Xarxa es
farà seguint les indicacions que es relacionen a continuació:
-

Els llibres es van recollir al juliol i, una vegada revisats, han romangut embossats fins al seu repartiment.

-

Els lots de llibres seran entregats als alumnes el dia de la presentació amb el tutor o la tutora (7, 8 i
9 de setembre).

-

Els lots porten una cartolina que, quan s'entregue a l'alumne el lot, ell mateix haurà de signar o posar
el seu nom i cognom en la part inferior dreta (a mode de rebut).

-

A casa han de revisar bé que tinguen tots els llibres i els volums de cada matèria. Disposen de 48
hores a aquest efecte. Si hi ha algun problema o dubte amb el seu lot els pares poden enviar un
correu a conserjeria@institutogaia.es, indicant en l'assumpte: Xarxa de llibres. Se'ls respondrà per
email o per telèfon al més prompte possible i en cas necessari se'ls donarà cita amb la cordinadora
de la xarxa.

-

Com en aquest moment no disposem de tots els llibres necessaris, si en el moment del repartiment
faltara algun llibre, s'avisarà a l'alumne/a quan es reben o li’l farem arribar a l'aula.

-

Als alumnes als quals, de moment, no se'ls pot entregar lot se'ls dirà que quan es reben se'ls farà
arribar a l'aula. Se'ls donarà als tutors el llistat d'alumnes que els falta lot complet.

-

Qualsevol problema que poguera plantejar-se respecte a la pertinença o no al banc de llibres ha de
fer-se constar per escrit al correu conserjeria@institutogaia.es, des d'on es faran els esbrinaments
pertinents.

-

Com al llarg dels primers dies es poden produir canvis de grup o matèries, els alumnes hauran de
baixar llavors a consergeria i preguntar per Isabel, que els canviarà els llibres necessaris.
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