
NOTA INFORMATIVA 
 
 
 
Benvolguts/des companys/es: 

 
Des del grup de treball de “Biblioteca escolar i biblioteques d’aula” ens dirigim a 

vosaltres per comunicar-vos els següents punts: 
 

• S’ha elaborat un full informatiu adreçat als pares dels nostres alumnes perquè 
participen en el pagament de la quota anual de l’Associació de Pares d’Alumnes. 
En aquest full informatiu, que us adjuntem i que anirà inclòs als sobres de 
matriculació d’enguany, es dóna a conéixer el treball que s’està fent per a 
potenciar la biblioteca escolar i les biblioteques d’aula i la implicació de l’APA 
en aquest projecte. Si us fem arribar aquesta informació és per demanar-vos que 
expliqueu als nostres alumnes la importància de participar en el pagament suara 
esmentat. Penseu que, tot i ser una quota de 2000 pessetes, a hores d’ara tan sols 
un 40% aproximadament dels pares arriben a pagar-la, percentatge que pensem 
que es pot superar amb escreix en benefici del projecte en què estem implicats. 
Segons les dades que hem obtingut des de l’APA i la secretaria, és especialment 
en els cursos superiors on el nivell de participació baixa d’una forma molt 
considerable: caldrà, doncs, intensificar la informació en 1r de BAT. 

 
• El nostre centre disposarà de bibliotecari a partir del dia 18 de juny del present 

curs escolar. El seu nom és José Luis Durà, és antic alumne de l’institut i pertany 
a l’associació de Tècnics Especialistes en Biblioteconomia, Arxivística i 
Documentació (TEBAD) que s’ha encarregat de presentar-nos un projecte 
d’organització de Biblioteca Escolar. És important que tots els llibres que encara 
romanguen als departaments i que hagen de ser catalogats siguen traslladats a la 
biblioteca perquè el nostre bibliotecari tinga a l’abast, des d’un principi, el 
conjunt total de llibres que s’haja de catalogar. Si tinguéreu dubtes sobre el que 
s’ha de fer, no dubteu a adreçar-vos a qualsevol dels companys següents: 
Fernanda Brotons, Julia Miquel, Jesús Gimeno, Francisco Gelardo, Félix Arias, 
Antoni Serrano, Antonio José Montes o Josep Maria Asencio. I no ho oblideu: 
perquè el projecte siga un èxit necessitem l’ajuda i la col·laboració de tots els 
departaments. 

 
Moltes gràcies per la vostra participació. 

 
 
 

                                                           


