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INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL BANC DE LLIBRES - CURS 2017/2018
El Banc de Llibres és una iniciativa solidària de la Conselleria d'Educació que pretén
ajudar a les famílies a través de la reutilització, reposició, i renovació dels llibres de text que
l'alumnat puga necessitar durant l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
Amb la proximitat del final de curs, el passat 26 de maig la Conselleria d'Educació va
publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana una Resolució especificant les
condicions en que es concretarà el funcionament del Banc de Llibres per al proper curs
2017/2018.
Sense perjudici de que futures instruccions de la Conselleria puguen matissar, aclarir
o modificar la informació que facilitem ací, a continuació passem a comunicar a les famílies
que ja partciparen en el Banc de Llibres el curs 2016/2017 i a aquelles famílies interessades
en participar-hi el proper curs les condicions, beneficis i obligacions de participar en el
Banc de Llibres 2017/2018.
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Ordre 26/2016 de 13 de juny de 2016- DOCV de data 15/06/2016
Resolució de 24 de maig de 2017 – DOCV de data 26 de maig de 2017
NORMES D'ÚS I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES
Com ja els va ser comunicat al mes de setembre de 2016, tant a través de la nostra
pàgina web com a través d'una circular entregada als alumnes participants, les normes
bàsiques d'ús i conservació dels llibres eren les següents:
•
•
•
•

Folrar els llibres de text amb protectors de plàstic no adhesius
Per marcar el llibre amb el nom de l'alumne només es podrà fer damunt el protector
de plàstic (per exemple, amb una etiqueta)
No ratllar els llibres. No es poden utilitzar bolígrafs o retoladors
No tacar els llibres, ni trencar les fulles ni les portades

FAMÍLIES QUE JA HAN PARTICIPAT AL BANC DE LLIBRES EL CURS 2016/2017
Les famílies que ja hagen partipat al Banc de Llibres durant el curs 2016/2017 i
continuen desitjant participar durant el curs 2017/2018 no han de presentar cap
sol·licitud.
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Les famílies que ja hagen participat al Banc de Llibres durant el curs 2016/2017 i ja
no desitgen continuar participant-hi durant el curs 2017/2018, han de renunciar de
manera explícita mitjançant un document habilitat a tal efecte. En este cas és obligatori
tornar al centre escolar els llibres deixats en préstec (els llibres rebuts a través del Banc de
Llibres). La renúncia es presentarà al centre escolar on estigueren matriculats, juntament
amb els llibres que s'haguera rebut a través del Banc de Llibres.
Si estos llibres no foren tornats, o estigueren en mal estat, s'aplicarien les
conseqüències que la normativa determine, que poden incloure l'obligació de reposar el
material deteriorat o extraviat.
FAMÍLIES DE NOVA INCORPORACIÓ AL BANC DE LLIBRES
Les famílies que vulguen incorporar-se al Banc de Llibres ho hauran de sol·licitar a
través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, en l'enllaç que la Conselleria facilitarà.
Posteriorment les famílies entregaran en el centre escolar on es trobe matriculat l'alumna la
mencionada sol·licitud. El termini d'entrega finalitzarà el 20 de juny de 2017

IMPORTANT
Per poder participar al Banc de Llibres el curs 2017/2018, les famílies hauran de
lliurar el lot complet de llibres del curs en el que estiguen matriculats. De no ser així, no
podran ser beneficiaris del programa.
Els alumnes participants en el Banc de Llibres rebran un lot de llibres reutilitzats o
renovats, d'acord amb les condicions de dotació econòmica i amb les instruccions
que dictamine la Conselleria d'Educació.
Els alumnes repetidors participants al Banc de Llibres no hauran de tornar els llibres.
Els hauran de mantindre i conservar en condicions adequades d'ús i entregar-los a
l'acabament del curs 2017/2018.
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CALENDARI DE LLIURAMENT DELS LLIBRES DEL CURS 2016/2017
Les famílies participants al Banc de Llibres podran entregar els lots de llibres del curs
2016/2017 a l'ES La Vereda d'acord amb el següent calendari:
Alumnat que haja aprovat totes les assignatures en la convocatòria ordinària
Horari: des de les 9:30 fins les 11:00
Dilliuns 19 de juny:
Alumnat de 3r ESO, 4t ESO i FPB
Dimarts 20 de juny: Alumnat de 1r ESO
Dimecres 21 de juny: Alumnat de 2n ESO
Dijous 22 de juny i divendres 23 de juny: Resolució d'incidències
Alumnes que s'hagen presentat a les proves extraordinàries
Horari: des de les 9:30 fins les 11:00
Dilliuns 5 de juliol:
Alumnat de 3r ESO, 4t ESO i FPB
Dimarts 6 de juliol: Alumnat de 1r ESO
Dimecres 7 de juliol: Alumnat de 2n ESO
Dijous 8 de juliol i divendres 9 de juliol: Resolució d'incidències

Els llibres del curs 2017/2018 seran entregats a l'alumnat participant el primer dia de
curs, al mes de setembre de 2017

