CIRCULAR BANC DE LLIBRES

D'acord amb la reunió del dia 4 de juny amb la regidoria d'educació de l'Ajuntament
d'Onda i els directors dels centres de secundària i de la reunió amb les AMPA del dia 26
de maig, us enviem aquesta circular per tal de recordar-vos que, finalitzat el curs escolar
2014-2015, heu de tornar els llibres que vau adquirir amb el ticket llibre, al centre
educatiu on està escolaritzat el vostre fill-filla.
Aquest llibres passaran a formar part del Fons bibliogràfic del centre i es podran
reutilitzar tenint en compte la vigència dels llibres i la possibilitat de reutilització que
finalment tinguen els llibres entregats.
Els dies per a tornar els llibres al centre educatiu seran el 8,9,10.11 i 12 de juny en horari
de mati a partir de les 9 hores. En eixe moment es farà també la sol·licitud per a rebre
llibres del fons bibliogràfic.
Per a l'alumnat que es presente a les proves de recuperació, els dies per a entregar els
llibres seran el 2, 3, i 6 juliol.
Recordeu que heu de complir amb el compromís de tornar els llibres en les dates
assenyalades, d'acord amb la sol·licitud que vau signar per a rebre l'ajuda de llibres
convocada per l'ajuntament per al curs 2014-2015.
Els llibres s'han de tornar en bon estat d'ús, amb totes les anotacions de llapis esborrades
i folrats amb plàstic transparents.
A partir de la segona setmana del mes de juliol, es farà el repartiment dels llibres
entregats als sol·licitants.
Onda, 4 de juny de 2015
El Director

Santiago Sagasta Pellicer

CIRCULAR BANCO DE LIBROS

De acuerdo con la reunión del día 4 de junio mantenida entre el departamento de
educación del Ayuntamiento de Onda con los directores de los centros de secundaria y
de la reunión con las AMPA del día 26 de mayo, os enviamos esta circular para
recordaros que, finalizado el curso escolar 2014-2015, deben devolver los libros que
adquirieron con el ticket libro, en el centro educativo donde está escolarizado su hijohija.
Estos libros pasarán a formar parte del Fondo bibliográfico del centro y se podrán
reutilizar teniendo en cuenta la vigencia de los libros y la posibilidad de reutilización que
finalmente tengan los libros entregados.
Los días para devolver los libros al centro educativo serán el 8,9,10.11 y 12 de junio en
horario de mañana a partir de las 9 horas. En ese momento se hará también la solicitud
para recibir libros del fondo bibliográfico.
Para el alumnado que se presente a las pruebas de recuperación, los días para entregar
los libros serán el 2, 3, y 6 de julio.
Recuerde que deben de cumplir con el compromiso de devolver los libros en las fechas
señaladas, de acuerdo con la solicitud que firmaron para recibir la ayuda de libros
convocada por el ayuntamiento para el curso 2014-2015.
Los libros se deben volver en buen estado de uso, con todas las anotaciones de lápiz
borradas y forrados con plástico transparentes.
A partir de la segunda semana del mes de julio, se hará el reparto de los libros
entregados a los solicitantes.
Onda, 4 de junio de 2015
El Director

Santiago Sagasta Pellicer

