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Normes d'utilització i conservació dels llibres de text i material 

curricular cedits a l'alumnat en règim de préstec. 

 

Atés allò que disposa l'Ordren26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i 

renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en 

funcionament de bancs de llibres de  text i material curricular en els centres públics i 

privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de 

les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de 

titularitat de corporacions local. 

 

El Claustre i Consell Escolar de l'IES Laurona han aprovat, en data 9 de novembre de 

2016, les normes d'utilització i conservació dels llibres de text i material curricular cedits a 

l'alumnat en règim de préstec: 

 

 Obligacions de l'alumnat participant: 

1. L'alumnat participant en el banc de llibres està subjecte a l'obligació de fer-ne 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. 

2. El deteriorament dels materials per 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. 

 

 Els representants legals de l'alumnat que formen part del banc de llibres 

signaran un compromís al moment de la lliurança dels llibres de text i 

material curricular que estipula els preceptes a complir.  

 El preceptes són: 

1. Folrar els llibres amb fundes de plàstic (de les que no s'apeguen). 

2. Posar nom, cognoms, curs i grup amb una enganxina damunt del folre. 

3. NO s'ha de subratllar amb bolígraf o retolador els llibres. 

4. NO s'ha d'escriure o tatxar, dibuixar, trencar o arrencar pàgines. 

5. S'ha de lliurar per al curs vinent la totalitat dels llibres amb les condicions abans 

esmentades. 

 

 Els llibres de banc de llibres porten un segell que indica el seu estat de 

conservació. El segell assenyala tres estats: NOU, BÉ O REGULAR. 
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