
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT I
MATERIAL CURRICULAR DEL BANC DE LLIBRES

INTRODUCCIÓ

El dret a l'educació s'ha d'entendre en el sentit que l'educació ha d'aconseguir uns nivells alts de
qualitat per a tot l'alumnat, independentment de les condicions socials, culturals i econòmiques de la
família i de l'entorn.

Les diferents lleis educatives coincideixen a determinar que l'ensenyament bàsic obligatori ha de ser
gratuït  per  a  totes  les  persones  i  la  comunitat  educativa ve sol·licitant  des  de  fa  temps  que la
gratuïtat  de  l'ensenyament  obligatori  incloga  la  gratuïtat  dels  llibres  de  text  i  altres  materials
curriculars.

Amb aquesta  finalitat  el  curs 2015-16 la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura i  Esport
regulà les bases de les ajudes destinades a fer efectiva la gratuïtat dels llibres de text i material
curricular dirigit a l'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica i
inicià el programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana.

Aquest programa té com a finalitat dotar els centres escolars d'un banc de llibres. A este efecte,
l'alumnat acollit al programa, una vegada conclòs el curs escolar, farà entrega dels llibres de text
perquè  puguen  ser  utilitzats  en  cursos  successius.  També  és  objectiu  d'aquest  programa
desenvolupar i fomentar en l'alumnat actituds de respecte i ús responsable dels béns finançats amb
fons públics (els llibres seran propietat de l'Administració local que ha participat en el programa i
seran  custodiats  i  gestionats  pels  centres  educatius).  A  més  a  més,  el  programa  preveu,
excepcionalment, que l'alumnat que per les seues característiques socioeconòmiques no dispose de
recursos  suficients  per  efectuar  la  compra  dels  llibres,  amb  certificat  dels  serveis  socials  de
l'ajuntament, el centre podrà fer directament la compra, en nom dels/de les alumnes, i presentar la
factura a l'ajuntament.

En  conseqüència,  i  d'acord  amb  la  normativa  vigent,  es  preceptiu  incloure  la  regulació  del
funcionament del banc de llibres del nostre centre educatiu.

ELEMENTS DEL BANC DE LLIBRES

El banc de llibres de l'IES Maestrat està format per:

• Els llibres de text i material curricular aportats per l'alumnat que han sigut finançats pel
programa  Xarxa  de  Llibres  de  Text  i  que  han de  ser  custodiats  i  gestionats  pel  centre
educatiu.

• Els llibres de text i el material curricular aportats per l'alumnat que no haja participat en el
referit programa però realitze el lliurament en el centre escolar al finalitzar el curs acadèmic.

• Els llibres de text i el material curricular cedits per tercers.

• Els  llibres  de text  i  el  material  curricular adquirits  a través del programa de reposició i
renovació.
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A més dels llibres de text, també es considerarà material didàctic reutilitzable el llibre de text digital
(publicacions en suport digital), els recursos didàctics necessaris per al desenvolupament complet
del programa d'una matèria i els materials curriculars d'elaboració pròpia, sempre que no es vulnere
la propietat intel·lectual ni els drets de l'editor o editora.

No formaran part del banc de llibres aquells materials didàctics que, per les seues característiques,
no puguen ser reutilitzats en cursos posteriors (workbook, quadern d'exercicis...).

PARTICIPANTS DEL BANC DE LLIBRES. OBLIGACIONS.

Podrà  participar  en  el  banc  de  llibres  l'alumnat  d'Educació  Secundària  Obligatòria  i  Formació
Professional Bàsica escolaritzat en l'IES Maestrat de Sant Mateu.

La participació és voluntària i les famílies que vulguen participar-hi hauran de sol·licitar i lliurar el
lot complet dels llibres de text i material curricular corresponents al curs que acaben de cursar.
Excepcionalment,  en el  cas  d'alumnat  nouvingut  o  alumnat  no participant  del  propi  centre  que
estiguen en condicions socioeconòmiques que ho aconsellen (amb un informe dels serveis socials
de la localitat o de l'institut) rebran en forma de préstec els llibres i/o el material curricular necessari
per al curs escolar, amb els mateixos drets que la resta de l'alumnat participant.

L'alumnat participant del banc de llibres està subjecte a les obligacions 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. Per això cal que folre els llibres amb un material no adhesiu.

El deteriorament dels materials per la 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. Si
l’alumne/a pot certificar d’alguna manera que el deteriorament no ha sigut culpa seua, no haurà de
comprar un nou llibre o volum.

Si qualsevol alumne causa baixa del centre abans de la finalització del curs i ha rebut llibres del
banc de llibres de l'IES Maestrat de Sant Mateu, caldrà que els torne tots al moment de rebre la
baixa i li serà expedit un certificat com a membre del banc de llibres del nostre centre perquè el
presente al moment de formalitzar la matrícula al nou centre i així poder participar d’aquell banc de

llibres, si és el cas. 

A l'Annex I d'aquest programa, adjuntem el full que es distribueix amb l'entrega dels llibres de text i
els materials curriculars a les famílies de l'alumnat amb les normes d'utilització i conservació dels
materials del banc de llibres. Aquest annex s'aprova pel claustre i el consell escolar i la difusió entre
l'alumnat  es  realitza  en les  sessions  de  tutoria  recollides  al  PAT, on s'ha de promoure  el  valor
pedagògic del banc de llibres.

A l'Annex II adjuntem un model de justificant de recepció dels llibres de text i el compromís de
respectar les instruccions d'ús i conservació.



OBLIGACIONS DEL CENTRE EDUCATIU.

Tots els llibres que conformen el banc de llibres de l'IES Maestrat de Sant Mateu quedaran inscrits a
l’inventari del banc i quedaran identificats amb un encuny al seu interior amb el codi del llibre i el
nom i cognoms de l'alumne/a que té el llibre com a préstec durant el curs. Aquesta informació
també ha de figurar al registre informàtic dissenyat a l'efecte.

El centre haurà d'arreplegar, comprovar, registrar i preparar els lots i redistribuir els llibres de text i
el material curricular per a reutilitzar-los. 

A més, el centre ha d'adquirir exemplars nous per a reposar els materials que no reunisquen les
condicions necessàries per a ser reutilitzats, adquirir els manuals de nova incorporació i adquirir els
materials  necessaris  per  al  nou  alumnat  o  per  al  que  pertany  a  famílies  amb  pocs  recursos
econòmics, quan no es dispose d'un nombre d'exemplars suficient.

Per últim, el centre ha d'incloure accions tutorials encaminades a millorar l'educació en valors, la
solidaritat i la corresponsabilitat relacionades amb el bon ús i conservació dels materials i la gestió
dels fons públics.

COMISSIÓ DEL BANC DE LLIBRES

La gestió del banc de llibres és responsabilitat de la Comissió creada. Està constituïda per  dos
docents  (Cap  d’Estudis,  Vicedirecció  i  dos  docents  més,  un/a  dels  quals  actuarà  com  a
coordinador/a del programa), una conserge, dos familiars de l’alumnat del centre i dos alumnes,
pertanyents tots ells al Consell Escolar. 

El/la coordinador del programa del banc de llibres el designarà el/la director/a. S'encarregarà, junt
amb  l'equip  directiu  de  vetlar  pel  bon  funcionament  del  programa  i  facilitarà  la  informació
requerida a la conselleria competent en matèria d'educació.

A més de l'esmentada comissió, per tal de garantir el bon funcionament del banc, es comptarà amb
la resta de docents del centre i amb l'alumnat, els pares i/o mares que voluntàriament es presten.

Les principals funcions de la comissió són:
• Coordinar tots els membres de la comunitat educativa que participen en la gestió del banc.
• Arbitrar els casos que susciten controvèrsia.
• Establir els procediment per a l'admissió i selecció dels manuals.
• Determinar qüestions relacionades amb la guarda i custòdia dels materials didàctics durant

els períodes no lectius.

En el moment d’arreplegar els llibres o per a fer els lots del proper curs, la comissió del banc de
llibres crearà per tutories “Juntes d’Aula” compostes per la tutora o el tutor,  un/a docent sense
tutoria i al menys un pare i/ o mare representant de les famílies. En col·laboració de les “Juntes
d’Aula” la comissió prepararà els lots de llibres, procurant que hi haja un equilibri entre llibres nous
i usats. 

Les famílies dels alumnes que vulguen participar al banc de llibres han d'entregar al tutor o tutora
els llibres utilitzats durant el curs (en bones condicions) els dies que es fixen al mes de juny. 



Un llibre es considerarà que no està en condicions per a entrar en el banc de llibres quan:

• Estiga ratllat o amb dibuixos fets en retolador, bolígraf o llapis.
• Quan estiga desenquadernat, encara que s’haja arreglat d’alguna manera.
• Quan li falte qualsevol pàgina.
• Quan, per qualsevol altre motiu, la “Junta d’Aula” considere que no estiga en condicions

òptimes per ser reutilitzat.
• La decisió de rebutjar un llibre es consensuarà per la “Junta d’Aula”.

La “Junta d’Aula” catalogarà cada llibre de la següent forma:

1. Bon estat.
2. Bé.
3. No es pot reutilitzar.

La vida útil d’un llibre està estimada en quatre cursos. Un llibre, o volum, amb més de quatre cursos
d’antiguitat podrà reutilitzar-se en cas que la “Comissió del banc de llibres” o la “Junta d’Aula”
decidisca que està en bon estat, però en cap cas es farà responsable a l’alumne que el reba, d’un
possible deteriorament.



ANNEX I. NORMES D’UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES (BANC DE LLIBRES)

Els llibres entregats a l'alumnat són propietat del centre i seran entregats en règim
de préstec.

OBLIGACIONS DE L'ALUMNAT PARTICIPANT

1. L'alumnat n'ha de fer un ús adequat i acurat.

1.1  Els  llibres  han  d'estar  folrats.  Els  folres  han  de  ser  fundes  transparents,  no
adhesives.

1.2 El nom de l'alumne haurà de figurar a la portada del llibre, damunt del folre, en una
etiqueta adhesiva.
1.3 No han d'estar subratllats amb retoladors, ni bolígrafs, ni pintats. Si fan un ús del
llapis, s'ha de fer molt fluix i esborrar-ho tot abans de fer l'entrega al centre.
1.4 Les activitats no es podran fer sobre el llibre de text, encara que aquests habiliten
espais per a la seua realització.
1.5 Si cal anotar exercicis per fer deures es farà a l’agenda.
1.6 Cal que no falte cap full a cadascun dels exemplars.
1.7 Caldrà adjuntar el suport digital amb el llibre en cas que en tinga.

2.  El  deteriorament  dels  materials  per  mala  utilització  o  la  seua  pèrdua  suposarà
l'obligació per part de representants legals de l'alumne/a de reposar el material deteriorat
o extraviat.

3.  L'alumnat té l'obligació de reintegrar el  lot  de llibres prestats (100 %),  una vegada
finalitzat el curs escolar o en el moment que cause baixa en el centre. La no entrega del
tot el lot complet, farà que l'alumne automàticament deixe de formar part del Banc de
Llibres.

 

Observacions:   No  formaran  part  del  banc  de  llibres  aquells  materials  didàctics  no
susceptibles  de  ser  reutilitzats  (material  complementari:  workbook,  quaderns
d’exercicis…), que,  per les seues característiques,  no poden ser reutilitzats  en cursos
posteriors. 

El bon funcionament del banc de llibres és una qüestió de tots: famílies, professorat i
alumnat. 

✂______________________________________________________________________________

En/na  _________________________________________________________________  pare/mare

de l'alumne/a ______________________________________________________ del grup _______

de l'IES Maestrat, he rebut els llibres del curs _________ i em compromet a complir les normes de

funcionament del banc de llibres.

Data: Nom i signatura:



ANNEX II. REBUT ALUMNAT (BANC DE LLIBRES)

INSTITUT D'EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA MAESTRAT

12004400

Camí Font de Morella s/n
12170 Sant Mateu

tel. 964 336090 fax. 964 336091
12004400@gva.es

____________________________________________________________________,  alumne/a  del

grup _________ de l'IES MAESTRAT he rebut  els  llibres del  curs  ______ i  em compromet a

complir les instruccions de funcionament del banc de llibres.

Signatura:

Sant Mateu, __ d __________ de 20__


