
PROJECTE BANC DE LLIBRES CEIP ESCULTOR ORTELLS

L’APA, en col·laboració amb l’equip docent, volem donar continuïtat  al banc de llibres usats perquè els 

darrers anys van ser moltes les famílies que es van beneficiar d'este projecte.

La intenció és que pares i alumnes, en finalitzar el curs i de manera voluntària, cedisquen i tornen els llibres

de text al banc de llibres, perquè siguen aprofitats en el proper curs per altres alumnes del centre acollits 

a este projecte, al mateix temps se'ls deixaran els llibres que necessiten, i que estiguen disponibles al banc

de llibres, en qualitat de préstec i amb el compromís de retornar-los a l'any següent en bon estat.

Els alumnes que l'any passat es van beneficiar del banc de llibres hauran de retornar els llibres que se'ls 

van deixar al banc de llibres en les millors condicions possibles. Els   llibres que no es retornen hauran de ser   

reposats; si no és així, automàticament aquesta família no podrà continuar beneficiant-se del Banc de llibres. 

Quins llibres es poden donar? 

Els llibres  indicats en la fitxa de participació que els entregarem als alumnes l'última setmana de classe.

Qui pot formar part del banc de llibres?

Poden formar part del banc de llibres totes les famílies del centre, siguen socis de l'APA o no, hagen donat 

o no llibres.  Aquelles famílies que desitgen donar els seus llibres per solidaritat i no formar part del banc de llibres

també ho poden fer.

Quina despesa econòmica em suposa formar part del banc de llibres?

Cap, per poder formar part del banc de llibres tant sols caldrà signar un document de compromís  per la 

cura dels llibres en préstec i de retornar-los en les millors condicions possibles. Els   llibres que no es retornen   

hauran de ser reposats; si no és així, automàticament aquesta família no podrà continuar beneficiant-se del Banc de

llibres. Les despeses per la gestió del banc de llibres les assumirà l'APA i amb la col·laboració de la Regidoria de 

Serveis Socials de l'Ajuntament de Vila-real.

RECOLLIDA DE LLIBRES:

Els dies 18 i 19 de juny , cada alumne/família que desitge participar en el projecte, haurà de dipositar el lot

de llibres usats dins d'una borsa on graparà la fitxa de participació, que es repartirà a cada alumne amb antelació. 

Les borses degudament identificades les deixaran en les seues aules.

LLIURAMENT DE LLIBRES:

El lliurament de llibres es durà a terme l'última setmana de juny i primera setmana de juliol, just després 

d'acabar amb la recollida  i classificació. Les dates de lliurament dels llibres es podran consultar al taulell 

informatiu de l'entrada del cole i a la pàgina web de l'APA. En el cas de no recollir el lot de llibres en les dates 

indicades NO ES RESERVARAN PER A SETEMBRE.

Cada llibre tindrà una etiqueta identificativa de seguiment on es ficarà el nom de cada alumne per curs. A 

més, a tots els llibres s'incorporarà un decàleg per al bon manteniment dels llibres de text.

A l'hora d'arreplegar els llibres caldrà signar un document de compromís i de registre de llibres rebuts.



MANERA DE LA DISTRIBUCIÓ I BAREMACIÓ DELS LLIBRES

Sent l'objectiu d'aquest projecte que pares i alumnes s'involucren, tant en la donació dels llibres com en la 

cura dels mateixos, establim diversos grups (grup 1, grup 2, grup 3 i grup 4) depenent de si l'any anterior va cedir 

els llibres al banc, de la quantitat de llibres donats , segons el grup tindrà opció a més o menys llibres. 

Dins de cada grup es farà una segona classificació depenent de l'estat en el qual es troben els llibres,  els 

que estan en bon estat i els que no ho estan. Aquesta classificació es realitzarà de manera ràpida i ocular, és a dir, 

estat exterior, que a simple vista no estiguen ratllats amb bolígraf, fluorescent, ni trencats…

Per al curs vinent sí que s'hauran de tornar amb la condició següent:    -Folrats

Cada família caldrà que esborre els llibres que reba del banc de llibres, per tal de que cada alumne realitze 

els seus propis exercicis el pròxim curs. La responsabilitat d’esborrar els llibres rebuts és dels propis pares, 

teniu tot l’estiu per davant. (No cal esborrar els que donem)

GRUP 1. Van formar part   del banc de llibres l'any passat   i este any retorna els llibres en bones condicions, 

aportant si és el cas, els que ell mateix va comprar i que falten de la fitxa de participació.  Seria el grup que tindria

preferència en el repartiment de llibres.

GRUP 2. Lliuren tots els llibres: Seria el 2n grup que tindria preferència en el repartiment de llibres, ja que la idea 

és que tots els acollits al projecte cedisquen tots els seus llibres, per tant el nombre de llibres a recollir sempre 

serà igual o inferior.

Dins d'este grup es donarà 1 punt per llibre que estiga en bon estat. Esta puntuació ens servirà per poder 

fer dins del mateix grup l'ordre d'adjudicació de llibres.  

A tots els del grup 1  i 2 (si hi ha disposició de llibres) se'ls entregarà almenys un llibre a cada alumne i 

després se seguirà un ordre d'adjudicació segons la puntuació obtinguda en el barem.

GRUP 3. Sols aporten alguns llibres: Se'ls repartiran els llibres després de tenir cobert el grup 1 i 2 .

Per fer un barem es puntuarà amb 1 punt per llibre donat, a més es donarà 1 punt per llibre que estiga en 

bon estat. Esta puntuació ens servirà per poder fer dins del mateix grup 3 l'ordre d'adjudicació de llibres.

GRUP 4. No aporten llibres: Se'ls repartiran els llibres després de tenir coberts els grups 1, 2 i 3. Sempre que la 

disposició de llibres ho permeta, ja que l'esperit d'aquest projecte és ajudar el major nombre de famílies 

possibles.

Als alumnes de 3er i 5é que cedisquen tots els seus llibres se'ls obsequiarà amb un val de 15€ per a la compra 

de material escolar en un comerç local. I a més, el curs següent tindran prioritat en el banc de llibres.

Els alumnes de 6é que cedisquen els llibres obtindran el benefici de passar la puntuació als germans. Caldrà 

indicar-lo en la fitxa de participació. 

Per dur endavant este projecte necessitem l'ajuda de pares i mares, els interessats en col·laborar poden

ficar-se en contacte en l'APA o el centre. GRÀCIES

 
SI NO VÉNS I ELS REPLEGUES

SENSE ELLS ET QUEDES!


