CEIP GARGANES
www.garganes.com

AVGDA. CORTS VALENCIANES, 12
03590 ALTEA (ALACANT)
TEL: 966870780
FAX: 966870781

03012232@gva.es

XARXALLIBRES – GRATUÏTAT LLIBRES DE TEXT

Estimades famílies, amb data 7-6-18 s’ha publicat la normativa Xarxallibres-Gratuïtat de llibres de
text per al curs 2018/2019. NOVETAT: el workbook (anglès) no entra dins del programa (justificació:
material didàctic no susceptible de ser reutilitzats) i haurà de ser adquirit per cada família abans del
començament de les classes.
TASQUES A DUR A TERME (únicament de 3r a 6é de Primària):
Fins el 15 de juny: supervisar junt amb els vostres fills/es, que els llibres estan en bon estat. El
tutor/a coordinarà les tasques de supervisió i informarà al director dels llibres que no reunixen les
condicions (s’han de reparar o reposar).
Si els llibres del curs estan correctes, omplir, signar i lliurar al tutor/a el model «Lliurament llibres
de text per al curs 18/19».
Si hi ha llibres defectuosos, la sol·licitud no serà validada pel director fins que no s’haja solucionat.
Procediment:
 19-20 i 21 de juny: es supervisaran conjuntament per l’alumne/a i el director. Es valorarà si
el llibre és o no vàlid (d’acord amb les normes lliurades a principi de curs).
 FINS EL 22 DE JUNY: NOTIFICACIÓ ESCRITA A LES FAMÍLIES IMPLICADES.
 Dimarts, 26 de juny (9,15h - despatx direcció): presentació d’al·legacions (per escrit) i
entrevista amb el director.
 Dimecres, 27 de juny: resolució al·legacions (es lliurarà a les famílies per escrit raonat).
 Davant aquesta resolució, es podrà sol·licitar a la direcció del centre la convocatòria del
consell escolar per a exposar el cas als membres del consell. La valoració es lliurarà per escrit
a la família. A partir d’ací, tindrà un mes per a interposar recurs de reposició adreçat a la
Direcció Territorial d’Educació.

LES NORMES «XARXALLIBRES» es van lliurar a tot l’alumnat (participant i no participant del
programa) a setembre.
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