
 INFORMACIÓ PER A ALUMNES I FAMÍLIES. 
 DEVOLUCIÓ DE LLIBRES DEL PROGRAMA XARXALLIBRES. 

 IES FONT DE SANT LLUÍS. FI DE CURS 21/22. 

 Els  llibres  del  programa  Xarxallibres  formen  part  del  BANC  DE  LLIBRES  de  l’IES 
 FONT DE SANT LLUÍS. 

 Si pertanys a Xarxallibres aquest curs i  vols continuar  has de: 
 -  Tornar  TOTS ELS LLIBRES  al vostre tutor/a el dia indicat: 

 Dimarts 14 juny  1r ESO 

 Dimecres 15 juny  2n ESO  3 PMAR i 4t PR 

 Dijous 16 juny  3r ESO i 4t ESO 

 -  Reposar o abonar (si es dóna el cas) els llibres perduts o males condicions. 
 -  Guardar  el  justificant  “lliurament  de  llibres”  que  se  t’entregarà  per  tal  de 

 mostrar-lo el curs següent. 

 Si  pertanys  a  Xarxallibres  aquest  curs  i  vols  renunciar  a  participar  per  al  curs 
 següent  has  de  tornar  tots  els  llibres  en  préstec  i  marcar  la  casella  corresponent 
 de renuncia en el justificant “lliurament de llibres”. 

 Si no pertanys a Xarxallibres i vols  incorporar-te  has de: 
 ⎽  Cedir al centre TOTS ELS LLIBRES d’aquest curs en bones condicions. 
 ⎽  Entregar  a  secretaria  el  justificant  de  sol·licitud  de  participació  a  xarxallibres 

 que  podeu  trobar  en  la  web  de  conselleria  d’educació  (  Xarxallibres  )  o 
 demanar-lo a la consergeria del centre. 

 També  pots  cedir  voluntàriament  els  llibres  que  no  vas  a  utilitzar  si  així  ho 
 desitges en qualsevol dels dies indicats per a la recollida ordinaria de llibres. 

 Recordeu que, per 
 mantenir el dret al 
 préstec en el curs 

 següent… 

 👉Heu de tornar TOTS ELS LLIBRES 

 👉Si heu perdut algun llibre o l’entregueu en males 
 condicions haureu de REPOSAR-LO O ABONAR-LO 

 👉Guardar el JUSTIFICANT de lliurament de llibres 
 per mostrar-lo el curs següent. 

 Per a més informació:  Informació Xarxallibres gva 

 XARXALLIBRES DE L’IES FONT DE SANT LLUÍS 
 Dubtes i aclariments: Anna Pons  apons@iesfuentesanluis.org 

 Casos particulars: 27, 28 i 29 de juny de 10 a 13h a la sala de professorat 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094
https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
mailto:apons@iesfuentesanluis.org

