FAMÍLIES NO PARTICIPANTS EN EL BANC DE LLIBRES
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 18-19
Informació per a les famílies i l’alumnat no participants del Banc de llibres 2018-2019 per si
decidiren participar el pròxim curs 2019-2020.
Normes del Programa de reutilització de llibres de text i materials curriculars per a PRIMÀRIA
1. NORMES GENERALS DE CONSELLERIA ORDRE BANC DE LLIBRES 26/2016 , de 13 de juny, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Article 10. Obligacions de l’alumnat participant.
1. L’alumnat participant en el banc de llibres està subjecte a l’obligació de fer-ne un ús adequat
i acurat i de reintegrar-los en el Centre una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment
que cause Baixa en el Centre.
2. El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat
o extraviat.
Article 15. Normes d’ús i conservació.
1. D’acord amb les funcions atorgades a la comissió per a la coordinació i gestió del banc de lli bres en l’article 12, apartat 3, aquesta tindrà la funció d’elaborar unes normes pròpies d’ús i
conservació dels materials curriculars especifiques de cada centre educatiu, que figuraran en
el reglament de règim intern del centre educatiu, tal com s’indica en l’article 11, apartat 1.
No obstant això, com a norma general, s’intentarà que els manuals es protegisquen, preferi blement, per mitjà de l’ús de cobertes protectores, o que estiguen folrats, i que s’evite, en
qualsevol cas, l’ús de retoladors i de bolígrafs. Les activitats es traslladaran al quadern d’exer cicis i no es faran sobre el llibre de text o el material curricular, encara que aquests habiliten
espais per a la realització d’exercicis.
2. A l’inici de cada curs escolar, el professorat explicarà les normes de conservació exigibles als
usuaris dels llibres de text i de la resta de material curricular, per a garantir-ne l’ús en cursos
successius.
2. NORMES INTERNES DEL COL·LEGI:
1. Els tutors/es legals de l’alumnat i l’alumnat receptor, hauran de signar per duplicat el document de
participació en el Banc de Llibres, on s’hi responsabilitzen de conèixer les obligacions legals de parti cipació.
2. Els tutors/es legals de l’alumnat quedaran assabentats de la relació de llibres de text que el Centre
ha entregat a la família en règim de préstec per a un curs acadèmic.
3. Una vegada signat i entregat en el Centre el document per duplicat, s’entregarà el lot de llibres a
l’alumne/a.

4. Els llibres portaran un segell en la cara interna de la portada, amb un codi identificatiu i l’any d’ad quisició del llibre.
5. El Centre disposarà d’un registre on constarà l’estat en què ha estat entregat cada llibre a les famílies.
6. No s’utilitzarà bolígraf ni retolador per a subratllar o escriure en els llibres. Sí se podrà utilitzar el
llapis de manera suau i que siga fàcil d’eliminar. Els llibres s’entregaran en juny esborrats completa ment.
7. S’identificarà el nom de l’usuari/a del llibre amb permanent negre en la portada, damunt del folre.
Eliminar amb alcohol en el moment de retornar els llibres.
8. S’han de folrar tots els llibres amb folre repositiu (a excepció dels que estiguen ja folrats).
9. Cada tutor/a comprovarà el compliment de la instrucció de folrar els llibres en els grups on impar tisca classe i comunicarà al coordinador/a del Banc de Llibres els possibles incompliments.
10. Si es produeix incompliment en la norma del folrat de llibres, després de reiterats avisos, el tutor/
a de grup farà una comunicació de la incidència, cridarà a casa advertint de la possibilitat d’eixida del
Banc de Llibres, i tornarà a comprovar-ho.
11. Els llibres es tornaran folrats (amb folre repositiu).
12. En començar el curs s’informarà a les famílies i a l’alumnat no participant en el Banc de Llibres so bre les normes d’ús dels llibres, per si decideixen participar-hi el pròxim curs.
13. L’incompliment de qualsevol de les normes esmentades suposarà la impossibilitat de participar
en el Banc de Llibres del curs vinent.

