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BANC DE LIBRES CURS 2019/2020
NORMES D'ÚS DELS LLIBRES DEL BANC DE LLIBRES
1. Els llibres de text que formen part del Banc de llibres, són propietat del Banc de
llibres del col·legi. Són un PRÈSTEC per a les famílies i s'han de tornar a final de
curs per tal de reutilitzar-los. Cada família s'ha de responsabilitzar del bon ús del lot
de llibres rebuts.
2. Cada llibre de text té una etiqueta amb el segell del centre i un número identificatiu
del lot de llibres assignat a cada alumne/a.
3. Per tal de fer un bon ús del llibres, cal tindre en compte les següents normes:
● És obligatori que els llibres es presenten folrats per preservar la seua conservació.
● Els llibres no poden tornar-se subratllats ni tan sols amb llapis.
● Es considera un mal ús del llibre de text si:
- Es realitzen exercicis al llibre.
- S'escriu, es fan dibuixos o es fiquen cap tipus de gomets.
- Es dobleguen, banyen o s'embruten les pàgines dels llibres.
4. A fi de curs quan es retornen el lot complet del llibres seran revisats per valorar el
seu estat.
5. En el cas de tornar els llibres en mal estat, pèrdua, deteriorament o no devolució,
les famílies hauran de respondre’ls (article 10 de la ordre 26/2016 de 13 de juny)En
cas contrari, l'alumne/a quedarà esclós de la participació al banc de llibres del següent
curs(article 8 i 10 de l'ordre 20/2016 de 13 de juny).

Tutor/a representant legal de l'alumne/a _______________________________________________
Curs ___________ Primària. He rebut el lot de llibres del curs 2019-2020 i estem subjectes a
l'obligació de fer-ne un ús adequat i acurat del mateix.
Signat

València Setembre 2019

