
Repartiment del material del banc de llibres, setembre 2021

1. En una de les reunions d’inici de curs, les Caps d’Estudis demanaran als tutors que informen a 
l’alumnat d’aquest protocol i els lliuraran llistes de l’alumnat que forma part del Banc de Llibres.

2. El dia de la presentació de l’alumnat, el tutor repartirà el document de llista de llibres de la 
xarxa a l’alumnat que hi pertany i explicarà aquest protocol. Més endavant també explicarà les 
normes del full com obligatòries per a l’alumnat participant en el banc i recomanables per a la 
resta.

3. Els primers dies de curs, l’equip directiu lliurarà als Caps dels Departaments llistes amb 
l’alumnat que forma part del Banc de Llibres.

4. Els Caps dels Departaments lliuraran estes llistes al professorat afectat.

5. Els primers dies de classe, el professorat repartirà els llibres de text de la seua matèria.

6. Els llibres nous es lliuraran acompanyats d’una enganxina i folre per tal que l’alumne 
s’identifique i el protegisca. Una setmana més tard, el professor comprovarà que l’alumne ho ha
fet.

7. Quan ja tinga tots els llibres, l’alumnat donarà al tutor el full signat per ell i els seus pares.

8. Per a la incorporació de nou alumnat cal fer un tràmit telemàtic fins el 30 d'octubre. S'hi pot 
accedir des de la seu electrònica de la Generalit  at  . També cal donar al banc de llibres els usats el
curs anterior, amb el corresponent document de Lliurament de llibres degudament emplenat.

a. Si el curs passat l’alumne era d’aquest centre, lliurarà els llibres a la Biblioteca en l’horari
establert a aquest efecte (dimecres de 14:10 a 15:00), on li donaran el corresponent 
document del centre «Llista de llibres del banc» i l’apuntaran al banc.

b. Si el curs passat l’alumne estava matriculat en un altre centre valencià, lliurarà els llibres 
en eixe centre i portarà la sol·licitud de participació i el document de Lliurament de 
llibres segellat per l’altre centre a la Biblioteca del nostre, per tal que li donen el 
corresponent document del centre «Llista de llibres del banc» i l’apuntaran al banc.

c. Si el curs passat l’alumne no estava matriculat en cap centre valencià, s’hauran de 
comprar els llibres o aportar alguna cosa que demostre les dificultats econòmiques i els 
tramitarem, a més, les necessitats de compensació educativa.
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