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Buenos días a todos y todas, y bienvenidos a la Xarxa Llibres del IES Mare Nostrum. Para quienes han usado la
xarxa en centros de primaria esto no resultará novedoso, pero es un buen momento para explicar al conjunto de
las familias el funcionamiento de nuestra Xarxa Llibres:
Todo el alumnado de 1º ESO tiene derecho a participar en la Xarxa Llibres, siempre que haya cumplido con el
requisito de entrega o devolución de libros en los centros de primaria de procedencia (y el centro haya registrado
dicha entrega).
Recibirán un lote completo de libros de texto, quedando excluidos de esa entrega los cuadernillos de trabajo de
algunas asignaturas (al no ser reutilizables). TODOS los libros recibidos deben ser devueltos forrados y, para
continuar en la Xarxa al curso siguiente también es imprescindible la entrega de TODOS los libros, en buen
estado. La pérdida o el deterioro de un libro implicará la sustitución por uno nuevo, que deberá aportar la propia
familia.
Los lotes que van a recibir poseen libros en diferentes estados. Es importante que entiendan que hemos
buscado organizar los lotes más equilibrados posibles, pero por regla general los libros de 1º de la ESO son los
más castigados de la Xarxa. Desgraciadamente no poseemos ninguna referencia sobre como han tratado sus
hijos e hijas los libros recibidos en primaria y, por tanto, no hay un criterio de selección de lotes en función de
ello. Será a partir del curso siguiente cuando evaluemos el estado en que cada estudiante de primero devuelve
los libros, pudiendo compararlo con como le fueron entregados. Y a partir de ese doble criterio distribuir los lotes
de 2º (mejores cuanto mejor haya sido el trato).
Para la conservación de libros hacemos un conjunto de recomendaciones:

-

-

Forrarlos (OBLIGATORIO). Incluso, para garantizar su conservación puede ser recomendable en
ocasiones cambiar el forro de los libros si este es muy viejo (en ocasiones solo por el forro hay
libros que parecen en peor estado del que están). NO PUEDEN DEVOLVERSE SIN FORRO.
Revisarlos detenidamente y ver si alguna tara puede repararse.
NO SUBRAYARLOS. Todo libro que nos devuelvan subrayado de forma permanente no valdrá como
devolución. Si optan por subrayarlo a lápiz deben ser devueltos borrados.
Realmente con alguna mínima actuación los libros pueden aparecer a final de curso mejor de como
fueron recibidos, lo que repercutirá obviamente en positivo a la hora de recibir el lote posterior.

La entrega de libros será el próximo día 9 de septiembre, en el aula de referencia de cada grupo, por parte de
los tutores. Es importante que sus hijos e hijas vengan con una mochila o una bolsa resistente para poder
llevárselos sin problemas.
Con esa entrega les haremos llegar una hoja que explicita el estado de entrega de los libros. Esa hoja deben
devolverla los y las estudiantes firmada por ustedes. Y en ella es donde deben explicitar por escrito aquellos
defectos que encuentren en los diferentes volúmenes. (Por ejemplo, página 57 del 1T de Biología subrayado en
rotulador; Libro de Geografía aparecen varias hojas subrayadas; El libro de valenciano tiene la página 45 rota en
su esquina…).
Gracias por su atención.
Atte. Xarxa de Llibres IES MARE NOSTRUM
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Bon dia a tots i totes, i benvinguts a la Xarxa Llibres de l'IES Mare Nostrum. Per als qui han usat la xarxa en
centres de primària això no resultarà nou, però és un bon moment per a explicar al conjunt de les famílies el
funcionament de nostra Xarxa Llibres:
Tot l'alumnat de 1r ESO té dret a participar en la Xarxa Llibres, sempre que haja complit amb el requisit de
lliurament o devolució de llibres en els centres de primària de procedència (i el centre haja registrat aquest
lliurament).
Rebran un lot complet de llibres de text, quedant exclosos d'aqueix lliurament els cuadernets de treball d'algunes
assignatures (al no ser reutilitzables). TOTS els llibres rebuts han de ser retornats folrats i, per a continuar en la
Xarxa al curs següent també és imprescindible el lliurament de TOTS els llibres, en bon estat. La pèrdua o la
deterioració d'un llibre implicarà la substitució per un nou, que haurà d'aportar la pròpia família.
Els lots que rebran posseeixen llibres en diferents estats. És important que entenguen que hem buscat
organitzar els lots més equilibrats possibles, però per regla general els llibres de 1r de l'ESO són els més
castigats de la Xarxa. Desgraciadament no posseïm cap referència sobre com han tractat els seus fills i filles els
llibres rebuts en primària i, per tant, no hi ha un criteri de selecció de lots en funció d'això. Serà a partir del curs
següent quan avaluem l'estat en què cada estudiant de primer retorna els llibres, podent comparar-lo amb com li
van ser entregats. I a partir d'aqueix doble criteri distribuir els lots de 2n (millors quant millor haja sigut el tracte).
Per a la conservació de llibres fem un conjunt de recomanacions:
- Folrar-los (OBLIGATORI). Fins i tot, per a garantir la seua conservació pot ser recomanable a vegades canviar
el folre dels llibres si aquest és molt vell (a vegades només pel folre hi ha llibres que semblen en pitjor estat del
qual estan). NO PODEN RETORNAR-SE SENSE FOLRE.
- Revisar-los detingudament i veure si alguna tara pot reparar-se.
- NO SUBRATLLAR-LOS. Tot llibre que ens retornen subratllat de forma permanent no valdrà com a devolució.
Si opten per subratllar-ho al llapis han de ser retornats esborrats.
- Realment amb alguna mínima actuació els llibres poden aparéixer a final de curs millor de com van ser rebuts,
la qual cosa repercutirà òbviament en positiu a l'hora de rebre el lot posterior.
El lliurament de llibres serà el pròxim dia 9 de setembre, a l'aula de referència de cada grup, per part dels tutors.
És important que els seus fills i filles vinguen amb una motxilla o una bossa resistent per a poder portar-li'ls
sense problemes.
Amb aqueix lliurament els farem arribar una fulla que explicita l'estat de lliurament dels llibres. Aqueixa fulla han
de retornar-la els i les estudiants signada per vostés. I en ella és on han d'explicitar per escrit aquells defectes
que troben en els diferents volums. (Per exemple, pàgina 57 del 1T de Biologia subratllat en retolador; Llibre de
Geografia apareixen diversos fulls subratllats; El llibre de valencià té la pàgina 45 trencada a la seua
cantonada…).
Gràcies per la seua atenció.
Atte. Xarxa de Llibres IES MARE NOSTRUM

