
INFORMACIÓ D’INICI DE CURS PER A LES FAMÍLIES 
DEL BANC DE LLIBRES DE 1r, 2n, 3r  i 4t d’ESO 

Aquest curs 2020-2021 el procés de repartiment dels llibres a l’alumnat admés en el Banc de
llibres de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO s’efectuarà directament a l’alumnat a través del professorat de cada
assignatura. 

L’alumnat, en el moment de lliurament de cada llibre, signarà un document per tal de registrar que
l’ha rebut. A més, per poder obtenir els llibres, haurà de portar els forros (FORRO EXPRESS). El
professorat no lliurarà els llibres fins que no porten el forro. 

En el cas de l’alumnat de 1r d’ESO i l’alumnat de nova incorporació en aquest curs 2020-2021,
farem  arribar  a  les  famílies  a  través  de  les  tutories  el  document  «compromís  de  bon  ús  i
conservació del lot» perquè el signeu i el lliureu al tutor/a. 
No cal que signe el document l’alumnat de 2n, 3r i 4t que ja forma part del banc de llibres, perquè
ja ho va fer en el moment de la seua incorporació. 

Les famílies de l'alumnat que pertany al Banc de llibres han de recordar que  els llibres amb què
treballem són en règim de préstec i que quasi tots estan usats.

Així  mateix,  totes  les  famílies i  l’alumnat  han de fer un bon ús dels llibres,  no podran
subratllar  els  llibres,  escriure’ls,  etc.  Si  es  produeix  qualsevol  incidència,  haurà de posar-se en
contacte amb la coordinació del Banc de llibres a través del correu bancodelibros@ieslloixa.com  o
a través del telèfon del centre 965 93 65 50 en l’horari d’atenció a les famílies del Banc de llibres
(dimecres  de 9:50 a 10:45)

Mesures dels forros:   - llibres d’anglés de 1r, 2n, 3r  d’ESO (28 cm)
                         - llibres d’anglés de 4t ESO (30 cm).

                                   - llibres de la resta d’assignatures (29 cm)

Informació sobre els  forros: 
    Marca: FORRO EXPRES
    Mesures: - llibres de anglés de 1r, 2n i 3r ESO (28 cm)
                    - llibres d’anglés de 4t ESO (30 cm)
                    - la resta dels llibres necessiten forros de 29 cm. 
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