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Elx, 20 d’octubre de 2003. 
 
 
Com a coordinador de la Biblioteca de l’IES L’Assumpció em dirigisc 

a Vosté per agrair a l’APA del centre la seua col·laboració en el 
desenvolupament de la nostra biblioteca. 

En aquest sentit, comunique a l’APA que la partida de 900 € que va 
ser destinada el curs passat per a la biblioteca ha estat utilitzada per a la 
compra de dos ordinadors que, en aquest moment, ja estan instal·lats i han 
començat a ser usats pels alumnes. Una petita quantitat de diners que han 
sobrat del total dels 900€ serà destinada a la compra de llibres. 

Igualment, vull transmetre a l’APA que la realitat de la nostra 
biblioteca ha canviat completament de fa tres anys –quan començà el nostre 
projecte– fins ara. En l’actualitat s’ha normalitzat el préstec de llibres, els 
alumnes han pres consciència de la necessitat de tindre un espai idoni per a 
l’estudi i per a la búsqueda de materials i, tot plegat, fa que el projecte que 
es va encetar ha de continuar intensificant-se de cara a la millora de 
l’ensenyament dels nostres alumnes. 

És per aquest motiu que sol·licitem de l’APA que s’establisquen uns 
criteris pels quals es puga assignar una dotació anual fixa destinada al 
foment de la biblioteca. Aquesta assignació ja ha estat definida per la 
Comissió de Coordinació Pedagògica de l’institut, de forma tal que tots els 
anys hi haurà una partida econòmica del centre per a la biblioteca. 

Amb la confiança que la presidència que Vosté ostenta sabrà copsar la 
finalitat educativa que persegueix la coordinació d’aquesta biblioteca, 
aprofite aquesta oportunitat per saludar-lo molt atentament. 

 
 
 

Signat: Josep Maria Asencio Verdú 
 


