
 

 

 NOTIFICACIÓ A LES FAMÍLIES 

  

  

  
 

03010132 – C/ Barca de Bou nº6 – 03503 – Benidorm – Tlf 96.687.07.00 – Fax. 96.687.07.01 – www.iesperemaria.com 
 

R050201  Pàgina 1/2 

NORMES D’ÚS DEL  BANC DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR   

 “Banc de Llibres” 
2022 / 2023 

 
 
 

 

 

L’alumnat i les famílies que van participar a la Xarxa de llibres - Banc de Llibres - i van lliurar els 
seus llibres de text i la documentació pertinent de forma correcta a la finalització del curs passat 
(2021/22), han rebut els llibres que els correspon per assignatura, grup i nivell al que està 
escolaritzat en el present curs 2022/23.  
 
Han de saber que aquests llibres pertanyen al Banc de Llibres (Xarxa de Llibres) i són 
propietat de l’Institut Pere Mª Orts i Bosch. “Les famílies els reben com a préstec i han de 
tornar-los al final del curs perquè siguin utilitzats de nou a el curs següent”. 
 
És per aquest motiu què per al seu ús, de manera correcta, s’han de seguir i complir 
escrupolosament (necessàriament) les normes que s’indiquen seguidament: 
 

1. Tots els llibres del Banc de Llibres estaran identificats amb un segell, a la portada – 
part interior – amb el nom i cognoms de l’alumne/a, data d’entrega, curs i grup i 
també, any acadèmic, estant així degudament identificat. Aquesta identificación ha 
d’estar necessàriament plenada i no deurà ésser - sota cap concepte – esquinçada o 
ratllada. 
 

2. A principi del curs s’han de folrar els llibres amb plàstic transparent adhesiu per a 
preservar la seva conservació. Al present curs, els folres dels llibres de 1r d’ESO, 3r 
ESO i 1r FPP, - per facilitar el folrament, aquest seran lliurats pel centre.  
 

3.- L’alumnat escriurà o anotarà el seu nom al llibre, - al segell corresponent - junt a 
la resta de dades sol·licitades al mateix.  
 

4. Els llibres – en cas d’estricta necessitat - podran ser subratllats amb llapis del nº 2. 
Però mai es podrà escriure en els llibres, ni tan sols, amb llapis. Quan s’entregue els 
llibre, en finalitzar el curs, ha d’estar tot esborrat.  
 

5. Si cal anotar exercicis per fer deures es farà a l’agenda. Les respostes dels 
exercicis s’han de fer al quadern o llibreta.  
 

6. Es considerarà “mal ús o deteriorament del llibre de text”:  
 

- Realitzar exercicis a les propostes d’activitats.  
 
- Subratllar o fer ús de retoladors, marcadors i bolígrafs.  
 
- Escriure paraules i missatges en qualsevol format.  
 
- Fer dibuixos o posar adhesius.  

 



 

 

 NOTIFICACIÓ A LES FAMÍLIES 

  

  

  
 

03010132 – C/ Barca de Bou nº6 – 03503 – Benidorm – Tlf 96.687.07.00 – Fax. 96.687.07.01 – www.iesperemaria.com 
 

R050201  Pàgina 2/2 

- Doblegar els fulles per marcar els temes.  
 
- Embrutar les pàgines amb qualsevol producte.  
 
- Trencar, arrugar o banyar (mullar) qualsevol full del llibre.  
 
- El lliurament incomplet dels llibres a la fi de curs (s’ha de lliurar obligatòriament  
el lot complet). 
 

 
7. L’alumnat ha de lliurar, a la fi de curs, la totalitat dels volums rebuts. En el seu 
moment ja es comunicarà i es publicaran a la página Web de l’Institut 
(http://iesperemaria.edu.gva.es/iesperemaria/) l’horari i els terminis per fer el lliurament 
dels llibres.   
 
8. En cas de deteriorament o pèrdua d’algun llibre, la família abonarà l’import 
corresponent.  
 
9. L’incompliment d’aquests criteris, serà motiu d’exclusió i/o baixa en la Xarxa 
LLibres. 

 
 

GRÀCIES A TOTES I TOS 
PER PORTAR ENDAVANT 
AQUESTES NORMES D’ÚS 
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