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CRITERIS DEL BANC DE LIBRES 
PER AL CURSO 2022 – 2023.

Una vegada avaluat el funcionament del banc de llibres al llarg del curs acadèmic i

tenint en consideració les incidències que han esdevingut,  els criteris del banc de

llibres canvien i queden de la següent forma: 

1.- Els llibres s’entregaran en setembre sense cap folre i les famílies els hauran de

folrar amb fundes no adhesives en el termini d’una setmana. 

2.- Dins del llibre haurà una etiqueta que identifica el llibre com a pertanyent al banc

de llibres del nostre centre i amb una graella on s’haurà d’escriure el NIA ( MAI EL

NOM DE L’ALUMNAT) i el curs acadèmic present. 

3.-  El  nom de l’alumnat es col·locarà al folre del  llibre (  en cap cas es posarà a

l’interior del llibre).

4.- No s’escriurà en les pàgines ni amb bolígraf ni altre útil d’escriptura similar. No

es subratllarà. 

5.- Si el llibre es perd o pel mal ús no es pot tornar a utilitzar , la família ha de

comunicar-ho com més aviat possible i ha de fer-se responsable de la reposició del

llibre. En el cas que un llibre a reposar estiga ja descatalogat, la família s’ha de posar

en  contacte  amb  la  persona  responsable  del  banc  de  llibre  per  a  procedir  a

l’abonament de 30€ en concepte de reposició de libre.

6.- Una vegada rebut el lot de llibres,  la família té una setmana per a revisar les

possibles incidències que poden trobar als llibres i comunicar-ho al centre mitjançant

un imprés que es repartirà amb el lot.A més les famílies signen que són coneixedores

dels criteris del banc de llibres i les accepten per tal de participar en ell. 

7.- L’alumne que ha rebut en prèstec els llibres per a la utilització en un curs escolar

els ha de tornar al finalitzar aquest encara que no vulga participar el curs següent

novament en el banc de llibres.

8.- L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà l’exclusió del banc

de llibres en el curs següent.
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