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XARXALLIBRES   CURS   2019/20  
DEVOLUCIÓ   DELS   LLIBRES   DEL   CURS   19/20  

Atenent  a  l’especial  situació  provocada  per  la  COVID-19  i  per  tal  de  garantir  la               
màxima  seguretat  per  a  famílies  i  personal  del  centre,  la  devolució  dels  llibres  de               
text   s’organitza   de   la   següent   manera:  

- El  punt  de  devolució  dels  llibres  serà  la porta  exterior  trasera  del  centre              
que   estarà   convenientment   indicada.   

- Cada  grup/classe  tindrà  un horari  establert  per  a  la  devolució  i  n’hi  haurà              
un  horari  especial  per  a  incidències.  Per  favor,  una  única  persona  per  lot              
de   llibres.  

- Caldrà  tornar tots  els  llibres  que  s’entregaren  per  a  tindre  dret  als  llibres              
dels  pròxim  curs  i  s’hauran  de  tornar  tots  els  llibres  encara  que  l’alumne              
repetisca  curs.  Es  pot  consultar  els  llibres  que  cal  tornar  al  justificant  que              
acompanyà   el   lliurament.  

- Si  faltara  o  estiguera  molt  deteriorat  algun  llibre  o  algun  dels  fascicles  del              
llibre  s’haurà  d’abonar  el  seu  import.  El  preu  de  cada  llibre  està  publicat  en               
un   annex.   (Per   favor,   porteu   l’import   exacte.   No   hi   haurà   canvi)  

- Recordar  la  importància  de  tornar  els  llibres  els  dies  indicats  per  a  garantir              
que   a   setembre   poden   canviar   de   propietaris   sense   perill   per   a   la   salut.  

- L’alumnat  que  vullga  incorporarse  al  programa  haurà  de  donar  al  centre  el             
lot  de  llibres  complet  d’enguany  i  presentar  una  sol·licitud  d’incorporació  al            
programa   a   la   secretaria   del   centre.    Model    a   la   pàgina   de   Conselleria.  

La  resta  de  l’alumnat  està  convidat  a  cedir  al  centre  aquells  llibres  que  no  vaja  a                 
utilitzar.  

Aquestes  indicacions  es  mantindran  mentre  la  Conselleria  d’Educació  no  dicte           
instruccions    en   un   altre   sentit.  

      En   València   a   4   de   juny   de   2020  

L’equip   de   coordinació   del   Xarxallibres  
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http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
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DIMARTS   16   DE   JUNY  

1   ESO   A   (24   alumnes)  9:00  

1   ESO   B   (19   alumnes)  9:30  

1   ESO   C   (19   alumnes)  10:00  

1   ESO   D   (16   alumnes)  10:30  

2   ESO   A   (20   alumnes)  11:00  

2   ESO   B   (15   alumnes)  11:30  

2   ESO   C   (20   alumnes)  12:00  

2   ESO   D   (24   alumnes)  12:30  
 

DIMECRES   17   DE   JUNY  

3   ESO   A   (18   alumnes)  9:00  

3   ESO   B   (19   alumnes)  9:30  

3   ESO   C   (22   alumnes)  10:00  

3   ESO   D/PMAR   (8   alumnes)  10:40  

4   ESO   A   (11   alumnes)  11:00  

4   ESO   B   (13   alumnes)  11:30  

4   ESO   C   (27   alumnes)  12:00  

4   ESO   D/PR4   (9   alumnes)  12:40  
 

DIJOUS   18   DE   JUNY  

INCIDÈNCIES   (1   ESO   i   2   ESO)  9:00  

INCIDÈNCIES   (3   ESO   i   4   ESO)  10:00  
 

DIJOUS   2   DE   JULIOL  

4   ESO   (Avaluació   extraordinària)  10:00  

  ÚLTIMES   INCIDÈNCIES  10:30  
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