BANC DE LLIBRES 2011-2012

El curs 2008-09 el Collegi Sant Miquel dels Sants, juntament amb l’AMPA del Collegi Sant
Miquel dels Sants, va posar en funcionament el Banc de Llibres amb els següents objectius:
Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per a l’adquisició
dels llibres de text i de material escolar.
Educar els alumnes en el respecte pels llibres i la responsabilitat davant els materials
comunitaris.
Aprofundir en el model d’escola verda, que ja fa temps que promou el centre, aplicant en
la gestió dels llibres de text les màximes de: reduir, reciclar i reutilitzar.
Procurar que la gestió del Banc de Llibres no suposi un esforç excessiu que resti força a
la comunitat educativa en la seva tasca principal, que és l’educació.

PROCEDIMENT
La implantació va començar el curs 2008-2009 a tots els nivells, des de 3r de primària fins a 4t
de secundària. L’educació infantil i cicle inicial de primària en van quedar exclosos per la
naturalesa dels llibres (tipus fitxa) que n’impedeix la reutilització.

NOTA:
El curs 2010-2011 va començar la implantació del programa Educat 1x1, amb l’ordinador portàtil
en substitució del llibre de text a tota la secundària. La implantació va començar el curs 20102011 a 1r i 2n de secundària, i el curs 2011-2012 es farà a 3r de secundària. Tot i això, el Banc
de Llibres continuarà operatiu a 4t de secundària, amb els llibres incorporats els anys anteriors.

L’ordre d’implantació dels llibres al Banc ha estat el següent:
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L’adhesió al Banc de Llibres és voluntària
Per a la distribució, una empresa de llibres de text desplaçarà els seus serveis a l’escola per
vendre els llibres a totes aquelles famílies que s’hagin adherit al programa.
En la venda,
1. lliuraran els llibres del Banc de Llibres i els llibres de propietat de la família
2. emetran una factura on constarà, per una banda l’import de reutilització dels llibres
que formen part del Banc de Llibres (que són propietat de l’escola), per un 30% del seu
valor i per l’altra l’import dels llibres de propietat de la família

A final de curs, tots els llibres del Banc de Llibres es deixaran al centre per a la seva
revisió.
Els llibres que s’hagin extraviat o fet malbé correran a càrrec de la família.

DURADA DEL CONVENI
El Banc de Llibres va nèixer amb la voluntat que tingui una durada indefinida. Es defineix un
primer període de 4 anys, després dels quals es valorarà la seva eficiència i la conveniència de
continuïtat.

TERMINI D’ADHESIÓ AL BANC DE LLIBRES
Per formar part del Banc de Llibres caldrà presentar el full d’adhesió que s’adjunta a la secretaria
del centre abans del 30 de juny de 2011.
PER AL BON MANTENIMENT DELS LLIBRES DE TEXT
1. Els llibres del Banc de Llibres són propietat del centre.
2. Cal tenir-ne cura en tot moment.
3. No es poden treure els folres ni les etiquetes identificatives ja que són necessàries per
controlar tota la seva vida útil.
4. Només es pot escriure el nom a l’etiqueta identificativa.
5. No s’hi pot escriure. Si cal, s’hauran de copiar els exercicis en un quadern.
6. Cal comunicar qualsevol problema al professor/a el més aviat possible.
7. Al final de curs s’haurà de tornar tots els llibres del Banc de Llibres al centre.
8. Si es fa malbé un llibre o es perd, la família l’haurà de reposar.

L’adhesió al Banc de Llibres només serà necessària per aquelles famílies que el curs
passat no ho van fer.
Les famílies que formen part del Banc de Llibres i no volen seguir en el conveni, caldrà
que enviïn un comunicat a la secretaria del centre comunicant la decisió i fent constar el
nom i curs dels fills.

FULL D’ADHESIÓ AL CONVENI DEL BANC DE LLIBRES

El Collegi Sant Miquel dels Sants amb el suport de l’AMPA han acordat la constitució d’un Banc
de Llibres pels alumnes de l’escola, amb les finalitats de:
Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per a l’adquisició
dels llibres de text i de material escolar.
Educar els alumnes en el respecte pels llibres i la responsabilitat davant els materials
comunitaris.
Aprofundir en el model d’escola verda promogut pel centre, aplicant en la gestió dels
llibres de text els objectius de reduir, reciclar i reutilitzar.

El/la mare/pare/tutor(a) de l’alumne/a ........................................................................, que l’any
acadèmic 2011-2012 cursarà ......................... de ................................, manifesta la seva voluntat
d’adherir-se al Banc de Llibres, i juntament amb el Collegi Sant Miquel dels Sants es
comprometen a:
1. L’Escola es posarà en contacte amb una empresa distribuïdora de llibres de text, que
farà la venda directa de llibres a les famílies a les installacions de l’escola. La venda es
farà en dates a concretar durant el mes de Juliol.
2. El/la mare/pare/tutor(a) es compromet a adquirir-los i pagar-los el dia de la recollida dels
llibres.
3. El/la mare/pare/tutor(a) pagarà el 100% dels llibres de text que necessiti, i únicament el
30% de l’import dels llibres incorporats al Banc de Llibres.
4. Els llibres pagats al 100% seran de propietat de l’alumne i els llibres del Banc de Llibres
seran propietat de l’escola. Caldrà retornar els llibres del Banc de Llibres abans no
finalitzi el mes de juny de cada curs.
5. El/la mare/pare/tutor(a) s’obliga a conservar en òptimes condicions els llibres incorporats
al Banc de Llibres i a no modificar/alterar la identificació del mateix. En el cas que la
comissió de seguiment i gestió del Banc de Llibres entengui que el mal estat del llibre
impedeix el seu ús pel proper curs, s’obliga a satisfer a l’Escola la part del preu del llibre
pendent de pagament.
6. Aquest conveni es prorrogarà tàcitament si no es diu el contrari 60 dies abans de que
finalitzi el curs.
Vic, a ................................................
Signat,
Presentar a la secretaria del centre abans del 30 de juny de 2011 . L’adhesió al Banc de Llibres
només serà necessària per aquelles famílies que el curs passat no ho van fer.

FULL DE BAIXA AL CONVENI DEL BANC DE LLIBRES

El Collegi Sant Miquel dels Sants amb el suport de l’AMPA han acordat la constitució d’un Banc
de Llibres pels alumnes de l’escola, amb les finalitats de:
Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per a l’adquisició
dels llibres de text i de material escolar.
Educar els alumnes en el respecte pels llibres i la responsabilitat davant els materials
comunitaris.
Aprofundir en el model d’escola verda promogut pel centre, aplicant en la gestió dels
llibres de text els objectius de reduir, reciclar i reutilitzar.

El/la mare/pare/tutor(a) de l’alumne/a ........................................................................, que l’any
acadèmic 2011-2012 cursarà ......................... de ................................, manifesta la seva voluntat
de donar-se de BAIXA al Banc de Llibres pel motiu:

Vic, a ................................................

Signat,

Presentar a la secretaria del centre abans del 30 de juny de 2011

