
Benvolguts/des pares/mares,

La present és per informar-los sobre el BANC DE LLIBRES 2020-2021:

Els llibres de text d’ESO i FPB que tenen els seus fill i filles han siguts cedits per IES
“Consuelo Aranda” en préstec i s’hauran de recollir una vegada acabat el curs a finals de
juny o a juliol per l’alumnat que no aprove tot en juny.

Cal revisar-los i posar-los en condicions per a ser recollits i per tal de facilitar aquesta
tasca els recordem les instruccions:

● És obligatori tornar tots els llibres de text o material curricular que li han sigut
deixats en préstec (siga l’alumne del nivell que siga: ESO i FPB)

● Abans de lliurar els llibres al centre, els alumnes/pares/mares hauran
d’esborrar-los, llevar-los el folre i revisar l'estat de conservació en què es troben.

● "El deteriorament dels materials per la mala utilització o la pèrdua d’aquests
suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de
reposar el material deteriorat o extraviat”, article 10.2 de l'Orde 26/2016. Hauran de
realitzar l’ingrés de 30€ per llibre perdut o trencat, al compte corrent del centre
(ES97 – 2038 - 6025 – 5160 – 0001 - 6979 amb concepte Banc de Llibre) i portar
còpia de l’ingrés.

Adjuntem llistat dels llibres, amb el codi de barres, que té el seu fill/a.

L’entrega es realitzarà en l’aula multiusos en les següents dades:

● Alumnat de 1r ESO amb tot aprovat en juny: dilluns 28 de Juny de 9:00h a
12:00h

● Alumnat de 2n ESO amb tot aprovat en juny: dimarts 29 de Juny de 9:00h a
12:00h

● Alumnat de 3r ESO i 3r PMAR amb tot aprovat en juny: dimecres 30 de Juny de
9:00h a 11:00h

● Alumnat de 4t ESO i 4t PR amb tot aprovat en juny: dimecres 30 de Juny de
11:00h a 13:00h

● Resta d’alumnat: dijous 8 de juliol (abans de recollir les notes) de 9:00h a
12:00h.

Els agraïm de bestreta la seua col·laboració,

Moltíssimes gràcies,

Salutacions,

El banc de llibres.


