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NORMES I INFORMACIÓ BANC DE LLIBRES CURS 2021-2022

S'informa als representants legals dels alumnes de l'IES Laurona, participants en el banc de llibres, que el
lliurament(tornar) dels mateixos tindrà lloc a la biblioteca de l'institut en les pròximes setmanes segons el

calendari que s'adjunta (si no poden acudir personalment han d'AUTORITZAR per escrit als seus fills/es).

- És obligatori per a tots els alumnes entregar el document de LLlIURAMENT DE LLIBRES.
- Els alumnes que vagen a REPETIR CURS també han de fer el LLIURAMENT com la resta dels 
alumnes.

El lliurament es realitzarà seguint els protocols sanitaris establits en ixe moment. Es recomana:
- Mantindre la distància social vigent en tots els espais.
- Utilització de la mascareta (voluntària).
- Evitar l'acumulació d'alumnes i famílies en la zona de lliurament de llibres.

Calendari de lliurament: (de 09.00 a 12.30 hores). Des del dilluns 4 de juliol fins al divendres 8 de juliol.
Veure el calendari.

Es recorda que, segons l'article 113 del Reglament de Règim Intern de l'IES Laurona, les Obligacions de 
l'alumnat participant són:
- Fer un ús adequat dels llibres i reintegrar-los al centre una vegada finalitzat el curs escolar o en el 
moment que cause baixa en el centre.
- La deterioració dels materials per mala utilització o la pèrdua d'aquests suposarà l'obligació, per part 
dels representants legals de l'alumne/a, de reposar el material deteriorat.

Així mateix, es recorda que, segons l'article 114 del Reglament de Règim Intern de l'IES Laurona, els
representants legals dels alumnes participants en el banc de llibres van signar un compromís en el moment 
del lliurament dels llibres de text i material curricular que estipulava els preceptes a complir. Els preceptes 
són:
- Folrar els llibres amb fundes de plàstic (de les que no es peguen).
- Posar nom, cognoms, curs i grup amb un adhesiu sobre el folre.
- No s'han de subratllar els llibres amb bolígraf o retolador.
- No s'ha d'escriure, ratllar, dibuixar, trencar o arrancar pàgines.
- S'han d'entregar per al pròxim curs la totalitat dels llibres en les condicions abans esmentades.

NOTES:
- Es recorda que els llibres que hagen sigut subratllats amb llapis han de ser esborrats abans de 
presentar-los per al seu lliurament.
- Han d'acudir amb un bolígraf blau per a poder signar els documents i emplenar en el seu cas les dades 
obligatòries i una goma d´esborrar per si queda algun escrit de llapis en qualsevol llibre.
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