
IES JAUME I DE BORRIANA
CALENDARI D’ENTREGA DE LOTS DE LLIBRES 

BANC DE LLIBRES 2019/2020 

Us informem que els lots de llibres corresponents al curs 2019/2020 seran lliurats:

- a les a   totes   les famílies participants,   tant   en la fase ordinària   com en la extraordinària, però només un/-a
representant legal de l’alumnat participant, acreditat amb el seu DNI o NIE, que podrà recollir el lot de llibres
corresponent en la següent data:

DATA DIMARTS 17 DE SETEMBRE

CURSOS LLOC: SALA D'ACTES LLOC HORA

1r ESO REUNIÓ INFORMATIVA AULA DE 1r ESO PER DETERMINAR 16:00 h  

 2n ESO REUNIÓ INFORMATIVA AULA DE 1r ESO PER DETERMINAR 17:30 h 

3r ESO REUNIÓ INFORMATIVA AULA DE 1r ESO PER DETERMINAR 16:00 h 

4t ESO REUNIÓ INFORMATIVA AULA DE 1r ESO PER DETERMINAR 17:30 h 

- El lliurament de lots de llibres estarà precedit per una reunió informativa   prèvia   molt important per a totes
les famílies participants en cadascuna de les dues convocatòries, (a les 16:00 i 17:30 h) que tindrà lloc a la
sala d’actes del Centre. En finalitzar-la seran lliurats el lots de llibres a les famílies participants en l'aula
assignada. Es prega màxima puntualitat per assistir a la reunió informativa prèvia.

Si una família no puguera recollir el lot de llibres en la data establerta, haurà d’esperar a rebre’ls en l’horari
setmanal d’atenció del  Coordinador del  Banc de Llibres (per determinar) .  En este  cas només podran ser
entregats un màxim de 5 lots per hora d’atenció a famílies, les quals seran ateses per rigorós orde d’arribada.

Per altra banda per al curs 2019/2020 el Banc de Llibres del nostre Centre prestarà lot complet de llibres a tot
l'alumnat participant, quedant exclós únicament el llibre d’activitats de Música de 3r ESO i 3r PMAR. 

3r ESO i 3r PMAR

ASSIGNATURA TÍTOL EDITORIAL ISBN

Música Quadern Activitats - Un món de sons C Ecir- Tabarca-Marfil 978-84-8025-381-9

Us recordem que aquest llibre d'activitats de Música no forma part del lot de llibres i per tant no caldrà ser lliurat per
l'alumant a final del curs 2019/2020. També us informem que disposem d'uns pocs exemplars d'aquest llibre donats
generosament per alumnes de 3r ESO del curs passat i que el Banc de Llibres donarà gratuïtament a les famílies
interessades, començant per l'alumnat que cursarà 3r PMAR, seguit per les famílies que estan col.laborant amb el
Banc de Llibres i després seguint un rigosós orde d'arribada de les famílies interessades el dia d'entrega de lots de
llibres.

CONDICIONS DE BON ÚS DEL LOT DE LLIBRES 
QUE HA DE COMPLIR L'ALUMNAT PARTICIPANT

1. Obligació de fer un ús adequat i acurat del lot de llibres de text que ha rebut i de reintegrar-lo en la seua
totalitat en el Centre una vegada finalitzat el curs escolar en les dates que establisca la Comissió del Banc
de Llibres del Centre tant si l’alumne/a promociona al següent curs com si repeteix curs o, si és el cas, en el
moment que cause baixa en el Centre. En aquest sentit e  s considera mal ús o deteriorament d'un llibre:
-   Ratllar o subratllar els llibres amb cap tipus de material (llapis, bolígraf, rotolador o similar, tinta, etc)
-   Realitzar ejercicis en les propostes d'activitats;
-   Escriure paraules i missatges en qualsevol format;
-   Fer dibuixos o posar gomets;
-   Doblegar, trencar, arrancar, tacar, arrugar o banyar els fulls o les tapes;
-   Qualsevol acció que deteriore greument l'estat del llibre.
2. Obligació de retornar el lot complet de llibres rebuts en préstec amb una funda de plàstic transparent del



seu tamany per a preservar el seu estat de conservació. Les fundes es posen al començament del curs
escolar, no en el moment de retornar el lot.
3. Obligació  de  reposar  en  bones  condicions  el  material  curricular  deteriorat  o  extraviat,  en  cas  de
deteriorament del lot de llibres per mala utilització o pèrdua.

 L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions suposarà l'exclusió immediata de l'alumne/-a del Banc
de Llibres per al curs següent.


