
INFORMACIÓ GENERAL DEL BANC DE LLIBRES 2020/2021
IES JAUME I (BORRIANA)

 Estimats i estimades pares i mares, ja arriba el final del curs 2019/2020 i des del Banc de Llibres de
l'IES Jaume I hem de donar-vos  INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT pel que fa a les famílies de
l'alumnat participant en este curs i  també per a aquelles famílies que vulguen participar-hi  per
primera vegada al curs 2020/2021.

 El passat 11 de juny de 2020 la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va publicar en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8834, pgs. 23189-23194 o enllaç electrònic:
http://www.dogv.gva.es) la normativa que regula la reposició i renovació de llibres de text i material
escolar per al curs escolar 2020-2021, i que, amés d'altra informació, recull les instruccions per a
les famílies de l'alumnat d'ESO del nostre centre educatiu:

QUI 
participa?

Alumnat Nou participant
 per al curs 2020/2021

Alumnat ja participant 
al curs 2019/2020

QUÈ 
ha de fer?

Presentar sol.licitud degudament complimentada i
signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne/-a

Lliurar  el  lot  complet  de  llibres  del
curs 2019/2020, rebuts en règim de
préstec, en condicions de reutilització
i en els terminis indicats tot seguit i
segons ordre alfabètic del primer
cognom  de  l'alumnat  participant
del curs corresponent, no de grup

Lliurar lot complet de llibres del curs 2019/2020 en
condicions  de  reutilització  i  en  els  períodess
ordinari  o  extraordinaris  indicats  a  continuació,
segons cada cas

QUAN 
ho entrega?

Període  ordinari (alumnat  del  nostre  centre
durant este curs 2019/20):
del 6 al 15 de juliol de 2020 en horari  de 10:00
a 13:00

1r ESO 25 o 26 de juny de 2020

2n ESO 29 o 30 de juny de 2020

3r ESO 1 o 2 de juliol de 2020

4t ESO 19 de juny de 2020

3 Períodes extraordinaris (alumnat nou al centre
per al curs 2020/21):
del 16 de juliol al 30 de setembre, del 7 al 30
de setembre i de l'1 al 30 d'octubre 

Tots els
cursos

Del  3  al  15  de  juliol  de
2020  

ON 
ho entrega?

En l'IES Jaume I, en l'espai habilitat a l'efecte, que
està  per  determinar  (en  última  instància  seran
atesos/-es pel  Coordinador del Banc de Llibres)

En l'IES Jaume I, en l'espai habilitat a
l'efecte, que està per determinar

I si no es
compleixen

els terminis?

L'alumnat interessat no podrà formar part (si vol
participar-hi per primera vegada) 

L'alumnat quedarà exclós del Banc de
Llibres per al curs 2020/2021

Per a famílies d'alumnat que participa per primera vegada

1. a)  [únicament  alumnat  de  l'IES  Jaume I  matriculat  en  el  curs  2019-20] Presentar en
període  ordinari del  6  al  15  de  juliol de  2020  una  sol.licitud degudament
complimentada i signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne/-a segons el model que
figura en la seu electrònica de la web de la Conselleria d'Educació:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS
b) [únicament alumnat   no   matriculat en l'IES Jaume I en el curs 2019-20] Presentar en
període extraordinari del 16 de juliol al 30 de setembre, del 7 al 30 de setembre i
de l'1 al 30 d'octubre en el Centre on es trobe matriculat l'alumne/a en el curs 2019-20
una  sol.licitud degudament  complimentada  i  signada  pel  pare,  mare  o  tutor  legal  de
l'alumne/-a segons el model que figura en la seu electrònica de la web de la Conselleria
d'Educació: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS

2. Lliurar el lot complet de llibres utilitzats durant el curs 2019/2020 en finalitzar-lo, i
que aquest lot reunisca les condicions de reutilització per participar en el Banc de Llibres, en
el mateixos periodes ordinari i extraordinari esmentats en l'apartat 1. El lot complet
de llibres serà lliurat per cada alumne/a o per una persona que el /la represente en l'espai del
Centre habilitat a tal efecte i que es detalla més abaix. Aquesta informació també estarà
disponible en la pàgina web del nostre centre http://www.iesjaumei.es/portal2511/ i es
publicarà en diferents taulers d'anuncis interiors i exteriors del Centre.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS
http://www.iesjaumei.es/portal2511/


Per a famílies d'alumnat ja participant en el curs 2019/2020

1. No cal  presentar  sol.licitud per  continuar  participant-hi,  però  sí  per  renunciar a
participar-hi al  curs  2020/2021 segons  el  model  que  es  facilitarà  en el  nostre  Centre.
Aquesta renúncia l'ha de fer necessàriament el/la representant legal de l'alumne/-a.

2. El lot complet de llibres serà retornat per cada alumne/-a o una persona que el/la represente,
acreditant  la  quantitat  i  l'estat  del  lot  de  llibres  rebut  en règim de  préstec  acompanyat
preferentment del full de compromís de bon ús (no és un document imprescindible) que
va rebre a principi de curs.

3. L'alumnat, o persona que el represente, que no acudisca a l'hora citada, haurà d'esperar a
que totes les persones citades en eixa franja horària hagen sigut ateses. En cas que hi haja
més d'una persona en eixa situació seguiran entre elles un ordre d'arribada per ser ateses.

4. Tant  si  l'alumnat  continua  participant  com  si  renuncia  al  Banc  de  Llibres  per  al  curs
2020/2021, ha de lliurar el lot complet de llibres utilitzat durant el curs 2019/2020
en  finalitzar-lo,  que  reuneix  les  condicions  de  conservació  adequades  per  continuar
participant en el  Banc de Llibres,  en el  lloc i  seguint  el  calendari  que es detalla  a
continuació.

Calendari de lliurament de lots de llibres

1r ESO LLOC DE LLIURAMENT AULA 2 ESO A

DIA 25 DE JUNY DE 2020 (DIJOUS) DIA 26 DE JUNY DE 2020 (DIVENDRES)

HORA ALUMNAT  ORDENAT  I  REPARTIT  PER
ORDRE ALFABÈTIC (AMBDÓS INCLOSOS) HORA ALUMNAT  ORDENAT  I  REPARTIT  PER

ORDRE ALFABÈTIC (AMBDÓS INCLOSOS)

09:00-10:00 Des  d'  ADAM,  ALBERT  fins  a  BOURICH
HMIDI, BASMA 09:00-10:00 Des de KRASTEV, PLAMEN KRASENOV fins

a MONTE FOLCH, YERAI

10:00-11:00 Des de CALDUCH DE LA TORRE, JORGE fins
a DOMÍNGUEZ VILLANUEVA, JOAN 10:00-11:00 Des  de  MONTÓN  SANCHIS,  ALEJO fins  a

RAMI, SOUKAYNA

11:30-12:30 Des d' EC-CHARATI AAKCHA, AMINA fins a
GANGA, ANA MARIA 11:30-12:30 Des de REQUENA MARQUÉS, ELENA fins a

SHRIR SHRIR, SAMIYA

12:30-13:30 Des  de  GARCÉS  GARCÍA,  NACHO  fins  a
JULIÁN MONZÓ, JAVIER 12:30-13:30 Des  de  TOMÁS  SUSTAETA,  MARC  fins  a

VOICU TANASIE, OTILIA SINZIANA

2n ESO LLOC DE LLIURAMENT AULA 2 ESO B

DIA 29 DE JUNY DE 2020 (DILLUNS) DIA 30 DE JUNY DE 2020 (DIMARTS)

HORA ALUMNAT  ORDENAT  I  REPARTIT  PER
ORDRE ALFABÈTIC (AMBDÓS INCLOSOS) HORA ALUMNAT  ORDENAT  I  REPARTIT  PER

ORDRE ALFABÈTIC (AMBDÓS INCLOSOS)

09:00-10:00 Des  d'  ALMIÑANA  PERIS,  FERRAN  fins  a
BEVERESCO LLORCA, IAN 09:00-10:00 Des  de  LAHDILI  EL  ANBI,  HIBA  fins  a

MENEU BARREDA, PAU

10:00-11:00 Des de BORILLO MERINO, VICENT fins a EL
HAMDOUNI BEL FASSI, NIHAD 10:00-11:00 Des de MESADO GURREA, JOEL HAIZI fins

a PÉREZ RAMÍREZ, JESÚS

11:30-12:30 Des d' EL OUARID EL BARNAOUI, IBTISSAM
fins a GIMENO RODAS, NAIARA 11:30-12:30 Des  de  PERIS  ABAD,  VICENT  fins  a

SÁNCHEZ MONTIEL, JOAN

12:30-13:30 Des de GÓMEZ BARTOLOMÉ, OLATZ fins a
JEDI ORTEGA, ISMAEL 12:30-13:30 Des  de  SERRANO MARTÍNEZ,  PAU  fins  a

ZINEDDAINE EL GOUMIRI, SORAYA

3r ESO LLOC DE LLIURAMENT AULA 2 ESO C

DIA 1 DE JULIOL DE 2020 (DIMECRES) DIA 2 DE JULIOL DE 2020 (DIJOUS)

HORA ALUMNAT  ORDENAT  I  REPARTIT  PER
ORDRE ALFABÈTIC (AMBDÓS INCLOSOS) HORA ALUMNAT  ORDENAT  I  REPARTIT  PER

ORDRE ALFABÈTIC (AMBDÓS INCLOSOS)

09:00-10:00 Des d' AGUDELO LLORENS, ALEJANDRO fins
a BAQUERO MANCEBO, MARINA 09:00-10:00 Des de MARTÍ ORTIZ, TANIA fins a ORTIZ

PASTOR, ADRIÁN

10:00-11:00 Des de BENLLOCH SIERRA, IRENE, VICENT
fins a COSTACHE, LAURENCIO MIHAI 10:00-11:00 Des de PALOMERO MEDINA, MARC fins  a

ROSADO SÁNCHEZ, RUBÉN

11:30-12:30 Des de DIBU, ALEXANDRA GEORGINA  fins
a GASCÓ GASULLA, JOAN 11:30-12:30 Des de SABORIT GONZÁLEZ, ALENKA fins a

USÓ BALLESTEROS, VICENTE

12:30-13:30 Des de GÓMEZ CRESPO, ROSA fins a LÓPEZ
PORCAR, KENIA 12:30-13:30 Des  de  VÉLEZ  BADÍA,  NURIA  fins  a

ZORRILLA USÓ, ADRIANA



4t ESO

DIA 18 DE JUNY DE 2020 (DIJOUS) LLOC AULA 3 ESO B

HORA GRUP
ALUMNAT  ORDENAT  I  REPARTIT
PER  ORDRE  ALFABÈTIC  (AMBDÓS
INCLOSOS)

HORA GRUP
ALUMNAT  ORDENAT  I  REPARTIT
PER  ORDRE  ALFABÈTIC  (AMBDÓS
INCLOSOS)

08:30-09:00 4t A
Des  de  BENAGES  SÁNCHEZ,
CLAUDIA  fins  a  HERMOSO  GIL,
CARMEN

10:30-11:00 4t B
Des  d'  ESCURIOLA  PÉREZ,  CARLA
fins a MESADO ALBERO, MARTINA

09:00-09:30 4t A
Des de LÓPEZ SEORES, CARMEN fins
a PASTOR MOLINA, NEREA 11:00-11:30 4t B

Des de PITARCH CLIMENT,  AINHOA
fins a TINBIHI SIFEDDINE, WISSAL

09:30-10:00 4t A Des de RACHIDI MOUTI, AHLAM  fins
a VULPE, TANIA MARIA 12:00-12:30 4t C Des de CONDE MARTÍ, MARC fins a

MOLINOS AMADOR, LAIA

10:00-10:30 4t B
Des d'  AGUT ROS,  SERGI  fins  a  EL

KHATTAB EL MAKHTOUM, NAJWA 12:30-13:00 4t C
Des de MOR PERIS, SANDRA fins a
TUDELA MUSOLES, ORIOL

Protocol sanitari a seguir en el lliurament de lots de llibres 

1. Entrar en l'aula habilitada en cada cas pels accesos indicats, en ordre alfabètic, per entregar
el lot corresponent dins d'una borsa de paper i eixir pel lloc indicat.

2. No  podrà  haver-hi  a  l'aula  més  de  2  alumnes  a  la  vegada,  que  seran  atesos/-es
individualment.  La  resta  d'alumnes haurà  d'esperar  el  seu torn  en el  corredor  o  en  els
accesos al pati més pròxims a l'aula habilitada i mantenint la distància de seguretat entre
ells/elles.

3. Una vegada entregat el lot de llibres, l'alumne/-a rebrà un justificant de lliurament de llibres,
però quedarà pendent la seua revisió com a mesura de prevenció sanitària, i que es farà
constar en el document. Recordem que tots els llibres s'han de retornar forrats i en el millor
estat de conservació possible.

4. Quan la Comissió del Banc de Llibres revise els lots, comunicarà les incidències oportunes a la
familia  participant  via  Web  Familia  o  telefònica,  si  escau.  No  enviar  cap  comunicació
significarà que l'alumne/-a ha complit les condicions establertes pel Banc de Llibres del nostre
Centre.

Les famílies de l'alumnat que no ha participat en el Programa Xarxallibres i vulguen donar els llibres
que desitgen al Banc de Llibres, podran fer-ho seguint les instruccions 1 i 2 en el moment que
vulguen, però agrairiem rebre'ls entre el dies 6 i 15 de juliol en horari de 10:00 a 13:00, per tal de
poder incloure'ls, si fóra necessari, en els lots del proper curs. Agrairem molt qualsevol donació de
llibres de cara al curs vinent, perquè creiem que serà molt necessària.



PREGUNTES FREQÜENTS

Què és un lot complet de llibres?

 Un lot complet està format per  tots els llibres de text (no material fotocopiat ni elaborat pel
professorat, ni llicències digitals) rebuts en préstec pel Banc de Llibres,  que l'alumnat d'ESO ha
fet servir durant el curs 2019/2020, i que en cada nivell d'ESO són els següents:

NIVELL
EDUCATIU

ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

1r ESO 
VALENCIÀ Bromera 9788490264416

ANGLÉS Burlington 9789963517244

2n ESO
VALENCIÀ Bromera 9788490266366

ANGLÉS Burlington 9789963516353

CIÈNCIES SOCIALS (3 dossiers) Vicens Vives 9788468236773

3r ESO

VALENCIÀ Bromera 9788490264447

ANGLÉS Burlington 9789963516476

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES * (3 dossiers) Anaya 9788467852967

MATEMÀTIQUES APLICADES *  (3 dossiers) Anaya 9788467852981

GEOGRAFIA I HISTÒRIA (2 dossiers) Vicens Vives 9788468234519

MÚSICA (LLIBRE) Ecir-Tabarca-Marfil 9788480253802

FÍSICA I QUÍMICA Marjal-Edebé 9788483484739

4t ESO 

VALENCIÀ Bromera 9788490266359

ANGLÉS Burlington 9789963516476

GEOGRAFIA I HISTÒRIA (2 dossiers) Vicens Vives 9788468236780

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES * (3 dossiers) Anaya 9788469812068

MATEMÀTIQUES APLICADES *  (3 dossiers) Anaya 9788469812082

FÍSICA I QUÍMICA (assignatura optativa) Marjal-Edebé 9788483483732

BIOLOGIA I GEOLOGIA (assignatura optativa) SM 9788467553383

Què significa que els llibres han d'estar en condicions de reutilització?

 L'alumne/-a ha de retornar forrat el lot complet de llibres. Es considera mal ús o deteriorament d'un
llibre i, per tant, que no pot ser reutilitzat:

1. Realitzar ejercicis en les propostes d'activitats.
2. Escriure paraules i missatges en qualsevol format
3. Fer dibuixos o posar gomets.
4. Doblegar, trencar, arrancar, tacar, arrugar o banyar els fulls.
5. Qualsevol acció que deteriore greument l'estat del llibre.

Què puc  fer  si  algun  llibre  que  he  de  lliurar  l'he  perdut  o  no  està  en  condicions  de
reutilització?

 Substituir-lo  adquirint  un  altre  exemplar  nou  o  seminou,  però  que  estiga  en  condicions  de
reutilització semblants al que va rebre a principi de curs. 

I què passa si m'oblide d'entregar el lot de llibres en els terminis establerts?

 L'alumne/-a deixa de formar part del Banc de Llibres per al proper curs, perquè quedarà exclós/-a
per no complir els terminis de lliurament. Això no significa que per ser exclós/-a, l'alumne/-a no
tinga la obligació de retornar-lo, donat que els llibres són propietat del Banc de Llibres, que presta a
l'alumnat perquè els faça servir adequadament durant un curs escolar i, en acabar-lo, els retorne al
Banc de Llibres.


