INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA BANC DE LLIBRES A L'IES LA
MARXADELLA

INFORMACIÓ GENERAL PRÈVIA
•

La situació tan singular viscuda durant l'últim trimestre del present curs obliga al fet que
s'haja d'adaptar una sèrie de mesures especials en el tractament del programa Banc de
llibres.

•

Els únics grups de l'ESO que al nostre centre hauran de lliurar els materials al juny seran
els de quart (la data s'indica després).

•

La resta de grups (primer, segon i tercer) entregaran els llibres al setembre.

•

L’alumnat que el curs vinent vaja a realitzar els seus estudis en un altre centre, també farà
el lliurament dels materials al juny per a així obtindre el resguard corresponent (la data
s'indica més endavant).

•

Qui desitge deixar de continuar participant en el programa el curs pròxim, així mateix ha
de lliurar els llibres al juny (la data s'indica després).

•

Per al curs escolar 2020-21 els centres han de mantindre els llibres de text i la resta de
materials curriculars utilitzats durant el curs anterior.

•

L'alumnat procedent de primària no ha d'aportar a l'institut cap paper que acredite la seua
participació en el programa.

INSTRUCCIONS PER A QUART
•

La recollida es farà el dilluns 22 de juny en l'edifici d'Imatge i So, en el plató (estarà
senyalitzat).

•

L'horari de recollida serà el següent:
4ESOA

08.30 – 09.30

4ESOB

09.30 – 10.15

4ESOC

10.15 – 10.30

4ESOD

10.30 – 11.15

4ESOE

11.15 – 12.00

PR4

12.00 – 12.45

•

En la part superior de cada lot es col·locaran els tres volums del llibre de Matemàtiques.

•

Els llibres de les assignatures optatives es depositaran fora del lot en el lloc que ja
s'indicarà en el moment del lliurament.

•

Qui efectue el lliurament ha d'acudir amb un bolígraf per a emplenar el resguard que
acreditarà haver complit amb el programa (s'hauran d'emplenar dues fulles).

•

S'ha d'acudir amb màscara, respectar la distància de seguretat i no es podrà passar de les
zones establides per a la recollida dels materials.

•

L'alumnat d'aquest nivell que vaja a repetir curs no és necessari que duga ara els materials.

INSTRUCCIONS PER A PRIMER, SEGON I TERCER D'ESO
•

Els llibres del present curs s'han de guardar ben tancats dins d'un parell de bosses,
preferiblement de paper, fins a setembre.

•

El dia 8 de setembre, segon del curs, els llibres s'emportaran a l'institut sense haver-los
extret de les bosses on hauran romàs “en quarantena”.

•

El lot haurà d'entregar-se complet per a continuar optant a la participació en el programa.
Seria convenient comprovar ara que així fora per a evitar futurs problemes en aquest sentit
(en la web del centre es penjarà un document amb els llibres que pertanyen al programa).

•

La revisió dels materials i el seu traspàs es farà amb la major rapidesa possible, sense
perdre de vista que s'ha de gestionar un intercanvi d'aproximadament huit mil volums i
que hi haurà casos particulars de resolució més lenta.

SOL·LICITUD DE PRIMERA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA
•

Des del dia 16 de juny la Conselleria ha obert la sol·licitud de primera participació en el
programa Banc de Llibres.

•

Aquesta sol·licitud no l'ha de cursar l'alumnat que ja estava inscrit en el programa en el
curs 2019-20.

•

L'enllaç per a realitzar la sol·licitud es troba dins d'aquesta pàgina:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

•

Guarden una còpia del document que acredite que s'ha presentat digitalment i envien

un exemplar a aquesta adreça, indicant en l'assumpte del missatge “A/A Rafael
Díaz”:
46016397@gva.es

ALUMNAT PROCEDENT DE PRIMÀRIA
• L'alumnat ja pertanyent al programa el curs anterior en un centre de primària no ha
d'aportar cap document que així ho acredite a l'institut, perquè les dades de participants
es traspassen d'un nivell a un altre informàticament. És convenient, en tot cas, conservar
el resguard que al col·legi els hauran proporcionat en entregar allí el lot de llibres.

PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA FORA DE LA MARXADELLA
• L'alumnat que canviarà de centre el curs pròxim i pretenga continuar participant en el
programa Banc de Llibres ha d'entregar els materials en La Marxadella el dia 22 de juny,
entre les 08.30 i les 12.45, en l'edifici d'Imatge i So, siga del nivell que siga.

RENÚNCIA A CONTINUAR PARTICIPANT EN EL PROGRAMA
• Una vegada lliurat el lot de llibres del present curs, qui desitge deixar de continuar
participant en el programa rebrà el corresponent resguard, en el qual se seleccionarà en el
seu emplenat l'opció “Renúncia a la participació en el programa Banc de Llibres”.
• El lliurament es realitzarà el dia 22 de juny, entre les 08.30 i les 12.45, en l'edifici d'Imatge
i So.

