
PROTOCOL PER A L’ARREPLEGADA DEL MATERIAL DEL BANC DE LLIBRES, JUNY 2021

1. La primera setmana del mes de juny, l’equip directiu penjarà en Aules llistes amb l’alumnat 
que forma part del Banc de Llibres. 

2. El professorat que haja usat llibres del banc s’imprimirà els llistats d’alumnes del banc i 
arreplegarà a Consergeria uns gomets de colors per indicar les condicions en què es troba 
els llibres que tornen els alumnes.

3. Les Caps d’Estudis demanaran als tutors que informen als alumnes d’aquest protocol.

4. Els tutors demanaran l’alumnat que busquen el full amb llibres del banc que tenen i que 
vagen revisant els llibres que han de tornar. Han d’estar folrats i sense anotacions 
innecessàries. Aquest full que té l’alumne justificarà que ara tornen tots els llibres que van 
rebre i revisar com els han tractat.

5. La setmana del 14 al 18 de juny, quan vinga bé, el professorat de cada matèria revisarà i 
arreplegarà els llibres de l’alumnat que no ha de recuperar en la convocatòria extraordinària
(aquests alumnes ho faran a les proves extraordinàries). Comprovarà:

o que el llibre té el nom de l’alumne/a que l’ha utilitzat (per a possibles controls 
posteriors) i està folrat.

o en quines condicions es troba el llibre, ho anotarà al llistat d’alumnat i al full amb llibres, 
i col·locarà al llibre un gomet/etiqueta segons:

 Etiqueta roja si el llibre està en mal estat (i serà retirat):
 les tapes estan trencades o deteriorades, 
 li falten pàgines, parts de pàgines o fascicles sencers
 està ratllat, tacat o brut
 Té escrits impertinents o inacceptables

 Etiqueta groga si:
 No està (ben) folrat
 Té alguna ratlla però aquesta no impedeix la comprensió del text.
 Està subratllat a boli
 Algun full està doblat o un poc trencat en la punta.
 Té algun escrit no relacionat amb la matèria, sense impertinències (un 

coret, un poema...)
 Etiqueta verda, si el llibre està en bon estat. (S’accepta que tinga algun escrit 

relacionat amb la matèria, de les explicacions del docent, un aclariment, un 
xicotet esquema, etc.)

6. El 21 de juny, el professorat que haja revisat material  farà arribar una còpia de cada llistat 
al coordinador del banc (caseller 15) i retindrà els originals per completar-los durant les 
proves extraordinàries. El material revisat serà custodiat pel departament fins el seu 
repartiment en setembre; es pot classificar segons el color del gomet, curs, matèria, etc.

7. Del 28 de juny al 2 de juliol l’alumnat que ja ha tornat tots els llibres portarà a la 
Biblioteca del centre de 9.00 a 13.00, el document (oficial) de Lliurament de llibres, ja 
emplenat a casa telemàticament o amb l’ajuda del tutor, tot i que també podrà fer-ho a la 
mateixa biblioteca, ajudat per professorat de la comissió del banc de llibres, i el document 
alumne on el professorat ha anotat l’estat dels llibres tornats. Es faran almenys dues cues, 
una per atendre l’alumnat que porta la documentació emplenada i una altra per a qui 
necessita ajuda. 

8. La resta d’alumnat lliurarà els llibres al seu professor durant l’examen extraordinari per ser 
revisat i tornat. Del 9 al 16 de juliol portaran a la biblioteca el document de Lliurament de 
llibres emplenat, junt al full amb llibres. El professor deixarà còpia dels llistats a la nova 
coordinadora del banc (caseller 58) i els originals al seu cap de departament.

9. Si algun alumne que no està als llistats té llibres del banc i vol continuar participant haurà de
fer el tràmit de nova incorporació. En qualsevol cas, se li arrepleguen els llibres.
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Instruccions auxiliars per als membres de la comissió

10. El professorat de la comissió del banc de llibres comprovarà si l’alumne ha tornat el lot 
complet i en quin estat (tenint en compte les anotacions del professorat), es quedarà el full 
amb llibres i ho farà constar al document de Lliurament de llibres, amb el següent calendari:

cursos 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r i 2n FPB

Dia
hora i grups
professorat*

2 juliol
9: 1A,1G
10: 1C,1F
11: 1C,1D
12: 1B,1E
Anna Jordà
Vicenta Llorca
Maria Justiniano

1 juliol
9: 2A,2D,2F
10: 2B,2E
11: 2C,2G
12: 2H,2I
Anna Jordà
Vicenta Llorca
Maria Roldan

30 juny
9: 3A,3R
10: 3C,3B
11: 3D
12: 3E
Àngela Galiana
Patricia Tort.
Pepe/Anaïs

28 juny
9: 4A
10: 4B,4C
11: 4D
12: 4E,4R
Àngela Galiana
Maria Roldan
Pepe/Anaïs

29 juny

9: primers
10: segons

Pepe Llinares
Anaïs Pineda

14 de juliol
9: 1A,1G
10: 1C,1F
11: 1C,1D
12: 1B,1E
Maria Justiniano
Gilles Gatto

12 juliol
9: 2A,2D,2F
10: 2B,2E
11: 2C,2G
12: 2H,2I
Maria Justiniano
Pepe Vives

9 juliol
9: 3A,3R
10: 3C,3B
11: 3D
12: 3E
Maria Justiniano
Xavi Guil

15 juliol
9: 4A
10: 4B,4C
11: 4D
12: 4E,4R
Maria Justiniano
Gilles Gatto

16 juliol

9: primers
10: segons

Maria Justiniano

* A més de José Carlos Gil (tots els dies) i els tutors dels grups convocats (només l’hora que 
corresponga al grup, si encara estan contractats i no d’oposicions). Pepe i Anaïs es 
repartiran les hores de 28 i 30 de juny per tal que sempre hi estiga un dels dos.

11. Als següents casos problemàtics, s’actuarà com s’indica:

a. Si un alumne dels llistats no passa per la biblioteca en els dies indicats per al seu 
curs, un membre de la comissió telefonarà la família per recordar-los el procediment 
i que cal enllestir-lo abans del 20 de juliol. Si no es pot contactar amb la família, ho 
comunicaran a la direcció.

b. Si un alumne passa per la biblioteca, però no consta que haja tornat el lot complet, 
se li demanarà que porte allò que li falta abans del 20 de juliol. No se li segellarà el 
document de Lliurament de llibres mentre no els aporte tots.

c. Si un alumne torna la majoria dels llibres en mal estat per mal ús, haurà de pagar el 
seu import abans del 20 de juliol, o deixarà de reunir els requisits per participar.

d. Algun professor no lliura els seus llistats al coordinador, aquest haurà d'aclarir qui és 
i demanar-li’ls.

12. Passat el 20 de juliol, s’indicarà a l’aplicació Recollibres quins alumnes ja no reuneixen els 
requisits per a participar en el banc de llibres per no haver tornat el lot complet, o 
renuncien.

13. El professorat de la comissió del banc de llibres s’encarregarà d’arreplegar i revisar els 
llibres i sol·licituds dels nous participants, així com d’indicar-ho a l’aplicació Recollibres.

14. Abans del 6 de juliol, els Caps de departament comunicaran a la coordinadora del banc 
(caseller 58) el número de llibres que han arreplegat de cada tipus (matèria, curs, llengua i 
estat)
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